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 ד איבנה יכאלמ באתכ ועשת

 ןמ הכ יזורנָא רַד אריז דומנ דיהאוב לאמיאפ
 אמש יאה יאפ ףכ ריז ןאשיא םַא הדומנ ןייעַת

 : דוב רֵנַהאֹוָכ רַתְסַכאַב

 ץיארפ אב ארנַא הכ אר הָשמ ןמ ַהְדְנַב ַהְרּות ד

 רמָא ברוח רד לֵאָבְִׂי ימאמְת תהְנַב םאכחַאו
 אר איִבְַּה ּוהָיְלִא ןמ ךניא : דירוא דאיב םדומרפ ה

 אמש ָךזנ דָנואדֹכ ביהמו םיטע ור ןריסר וא לבק
 ןארספ וסב אר ןארַרַפ לד ואָו : דאתסְרַפ האל ו

 דַהאּוָּכ ןארַדְפ יוסְב אר ןארֶספ לדו
 ןימזו םִיאיִב אדאבמ  דינאדרגרַב

 ;םנוב תַנָעְלְב אר
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 'ג איבנה יכאלמ באתכ רעשת
 דהאוכנ ןָא ׁשיאגנג הכ תכיר םהאוכנ אמש

 אמש תַהְגְב אר הדנרוכ דיוגימ תּואָבְצ הָוהְיַו :דוב אי

 אר אמש ןימז תארַמַת את דומנ םַהאַֹֿכ ענמ

 : דושנ ראב יב ארחצ רד אמש !מו דואסנ עיאז

 דנַהאוֿכ לאחשהכ .אר אמש אה תמא ָהַמַהְו ב
 ןימז אמש הכ דָיוגימ תֹואבְצ הָוהְי אריז דנאוכ

 ; : רוב דיהאוכ בוגרט
 דיא התֿפג תכס ןאנכס ןמ .רצב :ריוגימ :הנואדכ גי

 דיִא התפג : םיִא התפג הָנ ות ךַצב דייוגימו די

 .םייאמנ תדאבע אר אדכ הכ תסא הדיאפיב

 םיראד האגנ ארוא רמאוא הכניא זַא דוס הָגֹו

 : םייאמְנ ךולפ ןוח אב תּואָבַצ הוה : ךוצחבו

 ןאראכדַבְו םינאוָֿכימ דנמתדאעס אר ןארֶבַכְתִמ לאח ומ
 ןאהתמא אר אדכ ןאשיאו דנושימ | זוריפ זינ

 : דנדרגימ יגאנ (ארֶהעמְו) דננכימ

 המלאבמ רגירכי אב דנא ןאגַדנסְרַה האננָא וט

 עאמתפא אר ןאשיא התֿפָרְנ שוג דֶנַואדכְו דנדרכ

 דנואדכ ןאגדְנסרַת ַתַהְנְב יראגדאי באתכו דומנ

 רנתשאד זע ארוא םפא הכ ינאנָא ַתַהְגְב

 ןאשיא הכ  דוגימ  תואָבְצ הוה : רש בותכמ זי
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 העשת ד ,ג איבנה יכאלמ באתכ
 א ָךְלַמ םַא הדומנ ןִיְעַת ןכ הכ יװְרְנָא רד
 דומְנ םַהאֹוָכ םחַרַת ןאשיא רבו דוב דָנַהאוְכ ןַמ

 רנבימ תמדכ ארוא הכ ׁשֵרכַפ רב יסכ הכנאנְנ

 חי ןאיִמ רד התשנרנ אמשו : דיאמנימ םחרת
 אר אדכ הכ ינאפכ ןאימ רַדְו ןארירׁשְ ןאלדאע
 תַמדֹכ ארוא הכ ינאפַכְו דניאמנימ תמדכ

 : דאד דיהאֹוכ ץיכשת דניאמנימנ

 ד באב

 א לָעָתְשמ רונָת למ הכ יזורְנָא ךניא אריז
 עימנו ןארבַכַהמ עימנו רמא דַהאֹוָכ דשאבימ

 דיוגימ תֹואָבְצ הֹוהֹװ דוב דנַהאוכ האכ ןאראכרב

 דינאזוס דַהאֹוַכ ןאנג אר ןאשיא דִיֲאיִמ הכ זורנָא

 יקאב ןאשיא יארְב הכאש הַנְו השיר הנ הב

 ב ָםְסֶא זַא הכ אמש יארְב אֹמַא : תשאדג רַהאוָכ

 דְרַכ דַהאֹוָב עולט תלאדע באֹתֿפָא ריפרתימ ןמ

 ןוריב אמשו דוב רַהאַכ אפש יו יאה לאב רב

 זיכו תסג יראורפ יאה הלאסוג ָךְננאמ הדמָא

 ג אר ןארירש דיוגימ תֹואַבְצ הֹוהּו :דרַכ דיהאוכ
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 ג ן ב איבנה יכאלמ באתכ בעשת
 רורפמ ןאשיא וַא ֹואְו דנשאבימ הדידנספ דנואדכ

 : תפא אגכ דנכ ירואד הכ יארכ הכניא אי תסַא

 ג באב

 ואְו דאתסַרַפ םהאוכ אר דוכ לופר ןמ ךנא = א

 תֶכאפ דַהאוְכ איהמ ןמ יור שפ אר האר

 ןאהגאנ דישאבימ וא בלאט אמש הכ ידנואדכו
 ידהע לומר ןָא ינִי דַמֲא דַהאַֿכ דו כב
 ' דָיִאיִמ וא ןאה דישאבימ רורפמ וא וַא אמש הכ

 הכ תסיכ אֹמֲא : תסַא ןיא תֹואָבְצ הָוהָי לוק ב
 הכ תֶמיו רש דנאות לַמַהתֹמ ארוא ןֵדמָא ר

 וא הכ ארז דאתסיא דנאות ו ךוהמ ןיח רד
 רַהאוכ ןארזאכ ןובאס ךננאמו רנלאק שתא לה
 דַהאֹוַֿכ הרקנ ָהְדנֹנכ יפצמו רנלאק ָלתִמו : רוב
 אר ןאשיא התכאס רהאט אר יל ינו תסשנ
 את רינאררג דַהאוַכ יִפַצמ הרסו אלט ךננאמ
 : דננארךגב תלאדעב דנוארכ יאֹרְב יִיְדַה ןאשיא

 דנואדכ ָהֶדידנספ םלׁשורו הָדּוהְי .הָיִרַה האגנָא ד
 יאה לאפו םידק םאיִא רד הכנאנג רש רַהאַכ

 םַהאֹוָכ אמש ָךונ ירואד יארְב ןמְו + דובימ ןישיפ ה
 ספק הכ ינאנָאו ןאראכאנז) ןארנודאְנ ךצבו דַמָא
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 געשת ג איבנה יכאלמ באתכ

 שדומ רַד רודזמ רַב הכ ינאפַכְו דנבוכימ גורד

 אר בינו דיאמנימ םלמ ןאמיתיו ןאנז הויב הבו
 דֶנָפרַתיִמנ ןַמ זַאְו דנזאסימ רוד שדוכ קח א

 תואָבִצ הָוהְי לוק * ראד םַהאוָב תַדאהָׁש :ידוזב
 ו לידבַת םשאבימ  הָוהְי הכ ןמ אריז : תפָא ןיא
 בוקַעָי ןארפפ יִא אמש בכ ןיא זאְו םרירפימנ

 : דיוש ימְנ ךאלַה
 ז ןמ  ץיארפ וַא  דוכ ןארַרפ םאיא וַא אמש

 דיא .התשארנ האננ אר אהנַא הדומנ זואְנִת

 תשנזאב ןמ וסְב דיוגימ תֹואְבִצ הָוהְי אמַא

 דרכ םַהאֹכ תשנואב אמש וסב ןמ| דיאמנ
 : םייאמְנ תשנואב זיִנ הָנְב דייוגמ אמש אמַא

 ה ארמ אמש אמָא דנז לוג אר ארכ ןאסנא איִא

 לוג ארת יג הנ רד דייוגימו דיִא הדז לונ
 ט תכס אמש :איארַהְו אה רשע רַד  םיא הדז

 מאֹמְת ינו אמש הכ ארז ריִא הרש ןועלמ
 י אראה רשע ימאמת : דנַא הדז לוג ארמ תַמא

 ךארוכ ןמ ָהנאכ רד את רירָואיִב ןמ יאה ןזְכַמְב

 רוט ןיִאְב ארמ | דיונימ תֹואַבְצ הֹוהּו דשאב

 אר ןאמסָא יאהנמר איִא הכ דייאמְנ ןאהַתְמא

 רַב יתָכְרַב ןאנְװו דאשנ םהאוכנ אמש יאהב
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 עשת

-- 

 ב איבנה יכאלמ באתכ

 תעירש את דָיאמנ טֿפה אר תַפְרְעַמ דיאבימ ןֶהאכ

 הֹוהְי לּוסַר וא הכנוָנ דנבלטב שנאהר וא אר
 הכ דיונימ תואָבְצ הֹוהְי אמא דשאבימ תואָבְצ

 רד אר יראיסב הרומנ וואְנַת קירט זַא אמש

 : דיתסכׁש אר יול ךהעו דידאר ׁשגל תַעירְׁש
 םוק ןיא .ימאמת ךדזנ אר אמש זינ ןמ ןירב אנְב

 ארמ  קירט הכ אריז תכאס םַהאֹוֿכ תַֹפְו ראוב

 ירארפרט | תעירש יארנַא | רדו התשאדנ האננ
 = :דיא הדומנ

 אדכ ךי אֹיִאְו תסינ רדפ ךי אראמ ָעימְנ איִא

 דוכ ןארדפ ךהע אְרְג פפ תסַא הדירפאינ אראמ

 : םיזרוימ תנאיכ רגידכי אב הדומנ תמרחיב אר

 לֵאָרְׂשִי רד אר תאסאָנרַו תסַא הדיזרו תַנאיִכ הָדּוהְ

 םדקמ הָרּוהְי הכ אריז דנַא הדרוָא לַמַעְב םֶלָשּוריו
 תשאדימ תסוד ארנַא וא הכ אר רנואר

 ינוב אר הנאגיב יאדכ ְךַתכֹד הדומנ תַמרחיב

 נג הכ אר םכרַה דנוארכ ספ : תסַא התפר

 אר הדנהד באוג םַהְו הרננאוכ םַה דיאמנ למע

 םכרהְו תכאפ דהאוכ עטקנמ בוקעו יאה המיכ א

 : דנארדגב הירה תֹואָבַצ הֹוהְי יארב הכ זינ אר
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 אעשת ב איבנה יכאלמ באתכ

 יי הכ דיִא הדרוָא לַמעְב רגיד ךאב זינ ארנו
 הלאנו הָירגְו אה ךׁשֲא אב אר דנואדֹכ ַחבְרִמ
 זאב אר הָּיַדַה תַהְנ ןיא וַאְו דיִא הרינאשופ

 לובקמ אמש תסד וַא ארנָאו דראד ימנ רוטְנמ
 ןיא בבכ דיונמ אמש אֹמַא : ךיאמרֿפ ימנ

 ות ןאיִמ רד דנואדכ הכ תסַא ןיא בבס ' תסיִג

 תנאי וב .ותו תסַא הדוב דָהאש תֶיְנאוָנ הנו

 ָךהע םַה ָהֵנֹוְו ות ךאי וא הכנָא אב יהָדיזְרו

 וט הכנָא אב דירֿפאינ אר יכי וא איִאְו : דובימ ות

 אר ךִי בבס הֶנ זַאו תשאדימ אר חור היקב

 יִהְלא .תיירר הכ תַהְג ןיא :וַא * (דירפא  טקפ)
 אב דוכ יאד חור וַא ספ * דרֶכימ בלט אר

 דוכ נאג ָהגֹוְב ידַחַא ראהְנְװ דישאב ּרַרַח

 מ ךיוגימ לֵאָרְׂשִי יארכ הֹוהְי אריז : דזרונ תגאיכ

 יפכ הכניא וא זנו םראד תרֿפנ קאלט וא הב
 הָהָי לוק * דנאשופב דוכ cs אר  םלט
 רֵַח אב רוכ יאה חור זַא םַפ תסַא ןיא תֹואָבְצ

 : דיזרָומ תַנאיִכ ראהָנָז הרוב

 הדומנ התסַכ דוכ ןאנכסְב אר רנוארב אמש

 ' םיִא הדומנ התסכ -ארוא הנונג  דייוגימו דיִא

 רׁטננ ןאראכדב ַהַמַה דיִא התֿפנ הכא א
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 א איבנה יכאלמ באתכ חסשת

 םַראדַנ ישוכ יה אמש רַד דיונימ תֹואָבְצ הוה

 :דרַכ םַהאבנ לובק אמש תפַד וא הָיִרַה יהו
 םסא ׁשַבָרֹומ את באתפַא עלטמ וא הכ אריז א

 רוכבו דוב רהאוכ םיטע אה תַמא ןאיִמ רד ןמ

 הרינארדג ןמ ַםְכֲאְב אֵנֹרַה רַר רהאט הָידהְו

 ספא הכ ריוגימ תואַבְצ הָּוהְי ארז רש רהאוכ

 אמא : דוב דהאוכ גרוב אה תמא ןאיִמ רד ןמ בי

 הכ דייוגימ הכנוג דיזאסימ תַמְרחיב .ארגָא אמש

 שמאעט ינעי ןָא הָרָמַתְו תסַא סגנ דנואדכ ןאוכ

 אמש הכ דיאמרֿפימ תואָבְצ הֹוהו : תסַא רקחמ גי

 תנאהַא ארנָאְו תפָא תמחז הָנ ןיא ךניא דייוגימ

 ראמיבו גנו הרש הדירד (ָתאנאויַה) ןוָנו דינכימ

 דינארדגימ הָיְדַה יארְב אר אהנַא הדרוָא אר

 םַהאֹוכ לובק אמש ָתסַד וַא אר אהנָא ןמ איִא
 דאב ןועלמ ספ :תסַא ןיא דָנואֹדֹכ לוק דרכ די

 ָהְלַנ רד יהנרנ הכנַא אבו דַהד בירֿפ הכרה
 = הדרכ רדנ דנואדכ יארְב יבויעמ דראד דוכ

 דיוגימ תּואָבִצ הָוהְי הכ אריז  דִיאֹמְנ חֶבָד ארנָא

 ןאימ רַד ןמ ַתְסַאו םשאבימ גרוב האשְדאפ ןמ

 : דוב דַהאֹוָכ ביהמ אה תַמא
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 טסשת ב איבנה יכאלמ באתכ

 כ -..באב

 א אמש יארְב תו ןיא ןאנהאכ יא ןָאְלַאְ
 דיונָשנ רַנַא הכ רַײגמ | תּואָבְצ הֹוהְי : תסַא

 ארַמ םסא את דיהָדנ אג וכ לד רד ארנו
 ראתפַרפ םַהאַכ ןעל אמש רב ןמ דַײאמְנ דיִנֹמַת

 אהנָא הכלב דרַכ םַהאוַכ ןעל אמש תאכרב רבו
 אג דוֿכ לד רד ארנַא הכנוג םַא הדרכ ןעל אר
 ביהנ אמש ָבֹבֵכְב אר תעארְז ןמ ךניא + דידאדנ
 ןיגרס ינעָי ןיגרס אמש יאה יור רַבְו דומנ םַהאוָכ

 אב אר אמשו רישאפ םהאוָכ אר אמש יאה דיע

 הכ תסנאד דיהאוכו : תשאד רב דנַהאוָכ ןַא

 את םא הדאתסְרפ אמש רב אר תַײצו ןיא ןמ

 ןיא תֹואָבְצ הָוהְי לוק * רשאב יול אב ןמ דע
 ה יתמאלסו תאיַח ךהע יו אב ןמ ָךהע : תסַא
 תשאדימ ןמ וא הכ יסרח ָבָבַסְב אר אהנָאְו דובימ
 ןאפארַה ןמ םסא וא הכנָא ָבְֹֹו םַדאד וב
 יבְו דובימ וא ןאהְד רד קַח תעירש : דובימ

 רד הכלב רשימנ תפאי שיאָה בל דַב יפאצנא
 יראיסבו דומנימ ךולס ןמ אב תמאקתסָאו יתמאלס
 יאה בל הכ אריז : דינאדרנימ רב האנג וַא אר

769 dda JUD.-PERS. II. 

(5; 

1s 

-! 

- 

= 



 איבנה יכאלמ באתכ

 א באב

 ָהָטפַאוְב לֶאְרְשי הראב רד דנואדכ םאלכ יחְו א

 תסוד אר אמש הכ  ריוגימ דנוארכ : ִכָאלַמ ב

 אראמ הנוגג רייוגמ אמש אמא םא התשאד

 הובב בוקעי ךדארב ושָע איִא * יהתשאד תסוד

 : םתשאד תסוד אר בֹוקעי הכ דיוגימ דנואדכו

 ןאריו ארוא יאה הוכו םדומנ תרפְנ ושע וַאוג

 : םרינאדְרנ ןאבאיב יאה לאנש ביצנ אר ?ארימו

 םיהאוָכ אמָא םיִא הרש םֶרַהְנמ דָיוגימ םֹורָא הכנוג ד

 הֹוהְי * דומנ םיהאוָכ אנַב אראה הבורְכַמְו תׁשֹנרַב

 דומנ דְנַהאוָכ אנב ןאשיא * דיאמרַפיִמ ןינָג תֹואָבְצ

 רכב אר ןאשיאו תכאס םהאוָכ םֶדַהְנמ ןמ אמא

 את ןאשיא רַב דנואדכ הכ ימוקבו תרארש דח

 : תכאס רֶנַהאֹוָכ יִמסֹמ רשאבימ ךאנבצנ דַבָאְּב
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 זסשת א איבנה יכאלמ באתכ
 ה דנואדכ תֿפג דיהאוָכ דניב ארניא אמש ןאמשנ ןוָג

 : דאב םָמַעָתמ לֵאָרׂשִ . דודח זַא
 ו םארֶתַחא אר שיוכ יאקָא םאלגו רוכ ָךַדַּפ רספ

 ןמ םאֹרַתְהא םֵתְסַה רַדְּפ ןמ רנא ספ דיאמנימ
 אנכ ןמ תַבָיַה םֵתְסַה אקֶא ןמ רגַאו תסַא אנכ
 יא דנכימ םלכת .אמשְב תֹואָבצ הֹוהְי * תפָא
 דייוגימו דיראמשימ: ריקח ארמ םֶסֶא הכ ינאנהאכ

 סגנ ןאנ :םיִא הדְרמָש ריקַח ארת ָםְסֶא הנונג

 ארת הנוגנ דייוגימו דינארדגימ ןמ ַחַבְרמ רב

 ןאוכ דַוגימ הכניא זַא  םיִא הדומנ תַמְרחיִב

 ח ינאברק יארְב אר רוכ ןוו : תסַא רקחמ דנואדכ

 ראמיב אי גְנַל ןוו תסינ חיבק איִא דינארדנימ
 ֲםָכאֹהְב ארְנָא * תסינ חיבק איִא דינארדנימ אר

 דהאוכ יצאר ות וַא וא איִאְו ןארדגב הָיְדַה דוכ

 הֹוהְי לוק * תשאד רהאוכ לובקמ ארת אי רש
 ט אמנ תַלָאְסִַמ ארכ זַא ןֶאְלַאְו : תפא ןיא תֹואָבצ

 דָיוגימ תֹואַבְצ הֹוהְי רָיאמְנ םחַרַת אמ רַב את

 איִא םַפ תכַא הרש עקאו אמש ָתסַב וַא ןיא

 : דומרפ דהאוכ באָנַתְסמ אר אמש וַא םאדכ יה

 אראה רד הכ דובימ אמש וא יכי הכשאכ
 ' דיזורפנ .אניב ןמ סַּבְדַמ רב שתָא את רדנבב
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 חש איבנההיהכו באתפ רסשת

 אי

 וט

 זט

 ןָא רדו :רש רַהאֹוָכ ןוכְסמ האשראפ תָשכְרָנ

 דוב דַהאוכנ .תנָעְל  רגידְו רש | דָנַהאוָב ןָבאס
 : רש רַהאֹוַֿכ ןוכסמ תיינָמַא הב םלָשורָיְ
 " ָחָמַה רב .דנוארכ הכ דוב רַהאּוָכ ײאלב ןיאו
 רהאוכ דרו .רנָנכ גְנְג םלשורו אב הכייאה םוק
 יאפ רב הכ יתלאח רה ןאשיא תשוג * דא

 רש רַהאוכ הדיהאכ רנשאב הדאתסיא דוכ יאה

 רידרג דהאוכ .התכאדג הקרח רד ןאש ןאמַשְנ

 דהאוכ הדיהאכ ןאש ןאהד רד ןאשיא ןאבזו

 באג זַא ינוב בארַמצַא וורְנָא רַרְו : תשנ
 .תסדְו דוב דַהאוכ ןאשיא ןאיִמ רד דנוארב

 תפד ַךֵצְב סכְרה תְסַרְו תַפָרִג דנהאוכ אר ריד
 פלשורי ךזנ זינ הָדּוהּו : רש רהאוכ דֶנְלב ירגיד
 רָואְנמ אה תמא עימג תלודו דומנ דהאוכ גננ
 עמנ הראו רח וא פאבלו הרקנ אלט זַא ןָא
 ןארתשו ןארטאקו ןאבסַא יאלַבְו : רש דַהאוכ
 ודְרֲא ןָא רד הכ יתאנאויַח ימאמתו אה גאלאו
 דהאוכ .אלב ןיא ַךְננאמ ןאְגְמַה דָנשאב אה

 : דוב
 א ןאגךנאמ יקאב ָהָמַה הכ רש רַהאוכ עקאוו

 לאס רַה דֶניִא םלָשוהי ְךַצְב הכייאה תמא ָעימנ
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 הסשת די איבנה הירכז באתכ

 | האשְראפ תֹואָבַצ הוהְי את  רַמָא ֶנֵהאוָכ רב

 האגנ אראה המיכ ְךיַעַו דניאמנ תדאבע אר

 תַהְנְב הכ ןימז ליאבק וַא םאדכ רַהְו + דנא
 רַב דנַײאינ רב האשְךאפ תֹואְבִצ הּוהְי תַדאבֲע

 םִיַרְצִמ הליבק רַנַאְו : רש דַהאֹוכַנ ןאראב ןאשיא

 (ןאראב) זינ ןאשיא רַב דנְשַנ רַצאחָו דָניאיִנ רַב

 דרו רנוארכ הכייאלב תסַא ןיא * דש דַהאֹוכנ
 האגְנ תַהְגְב הכַײאה תמא רב דֵרוָא דַהאָֹב

 טי תפַא ןיא : דָניאיֵנ רב אה הַמֵ ךִיֵע ןתשאר

 תהגב הכַײאה תמא ַהֵמַה ץאצקו םַרְצִכ ץאצק
 : דניאינ רב אה המיַכ ְךיַע ןתשאד האגְנ

 כ דנואדכ סדקמ ןאבסַא יאה גְנז רַב זורְנָא רד

 דנואדכ ָהְנאכ רד אה גידו רש רַהאֹוב (ׁשֹוקִנַמ)

 אכ הכלב :דוב דַהאֹוַכ חַבְרַמ שיפ יאה הסאכ לּתָמ

 רשאבימ הָדוהְו סל רד הכייאה גיד ַהֵמַה
 הכינאסכ ָהָמַהְו דוב דַהאֹוְכ תֹואָבְצ הֹוהְי סדקמ

 דְנַהאוָכ אהנָא וַא הרַמֲא  דננארדגימ ינאברק

 רדְו דרַכ דְנַהאֹוָכ ְךְבֶמ אהנָא רדְו תפר

 רד יִנענְכ יה רגיד ראב תנא
 תֹואבְצ הֹוהְי הנאכ

 :רוב דַהאֹוכנ
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 דיי איבנה הירכו באתכ בסשת

 יפצמ לַתָמּו תשארג םַהאֹוָכ לאק הרקנ ןתְשאדנ
 םסָאו דומנ םַהאוָב יֿפצֹמ אר ןאשיא אלט ןַתְבאס
 תַבאָנַא אר ןאשיא ןַמו דֶנאוכ דֶנהאוְכ ארמ

 דנַתְסַה ןמ םוק ןאשיא הכ תפג םהאוכ הדומנ

 : רשאבימ אמ יאדכ הָּוהְי הכ תֿפג דְנַהאוָכ ןאשיאו

 די באב

 רד ות תַמינֵנְו דִיִאיִמ דנוארכ ור ךניא א

 אראה תַמא עימנו :רש דַהאֹוכ םיִסֹקַת תַנאיִמ ב

 רהש) דרכ םַהאוָכ עמ גְנְנ יאֹרְב םלשורי רעב
 דֵנַהאֹוֿכ גאראת אראה הנאכ)ו תּפְרְג דְנַהאֹוָכ אר

 לָהַא ףצנו ררכ רֶנַהאֹוָכ תמצעיב אר ןאנו דומנ

 וא םוק היקב תפר דַנַהאוָכ יריפַא הב רהש

 הדַמָא ןוריב דנואדכו : רש דֶנהאוכְנ עֶטקנמ רהָש ג

 הכנאנָג דומנ דַהאוכ הלֶתאקמ אה םוק ןָא אב
 יאפ ור ןָא רַדְו : דומנ הלָתאקמ גְנְג תר רד ד

 קרשמ ףרט זַא הכ ןותז הוכ רַב וא יאה
 ןותיז הוכו דאתסיא רַהאוכ תפָא םֶלָשּורָי לַבאָקמְב
 הרש קָשָנמ בֶרנמ את קְרְׁשַמ וַא שנאימ רד

 ףֵרמְב הוכ ףצִנו רש דַהאוָכ יגרזב ראיסב הרד

 רהאוב לקתֹנמ :בונג ףרמְב שרניד ףצנו לאמש
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 גסשת די איבנה הירכז באתכ

 ה דיהאוכ רארפ ןמ יאה הוכ ַהָרָד וסבו : רש

 לַצֲא הב את אה הוכ ָהֶרָב הכ ארז  דרכ
 רד הכנאנ) תכירג דיהאוכ אמשו דיסר דַהאֹוכ
 רארֿפ הלול וַא הָדּוהְי האשךאפ הע ָםאיַא |

 ןאפדקמ עימנו דַמָא דַהאוָכ ןמ יאדכ הָוהו דידרכ

 :(רַמָא רֶנַהאוַכ) ות האמה
 ו בָכאוכו דוב דַהאוכנ באתֿפָא ךֹונ ּרֶנָא רד
 ז ור ךִי ןַאו : רש דֶנַהאוכ התֿפְרג הדנַשְכרד

 בש הָנְו ור הנ דוב דַחאוָכ דנואדכ ףורעמ
 ח רַדְו : דוב רַהאָֹכ יאנשור םאש תו רד אמא

 דַהאוָכ יראָג סלרי א הרנז יאה בָא זורָנָא
 פצנו יקרש יאירד וסב אהנָא ףֶצִנ (הכ) רש
 < (תפר רַחאוָב) יבְרֹג יאירד ױסְב אהנָא רנד

 דַהאָֹכ עקאו נג ןאתְסמז רדְו ןאתסבאת רד
 ט דַהאֹוָכ האשדאפ ןימז ימאמְת רב הֹוהֹּו : רש

 ֶפֶאו דוב רַהאוָב רָחאו הֹוְי הרָנָא רַד * דוב
 י הכ ןֹומַּר את עַבְנ זַא ןימז ימאמתו : דָחאֹו וא

 לֶתָמ הרש לָרַבְתִמ תסַא םֶלָשּורָי בגג ףרטב
 רד הרש עֿפַתרמ (םֶלָשוריו) דידרנ דאו הָבָרֲ
 הזאורר אג את ןִמיִּב הזאורד וַא דוכ ןאכמ
 את לאח גרב וַאְו הואז הזאורד את לווא
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 ג | בי = איבנה הירכז באתכ םשת
 םתאמ ןמ יארב דריג םַתאֹמ ׁשֹוִכ ָהְדאז תסכנ

 ימיטע םתאמ תרנָא רד : תַֿרְו ךנַהאוָכ ךלַת א

 רד ןֹוּדְגְמ יִראֹוִמַה רד ןֹומְרְדַדַה םתאמ ָךְננאמ

 דְנַהאוַכ םַתאֹמ ןימז לָהַאְו :רוב דַהאּוֿכ םלָשוי ג
 ריוָד ןאדנאֿפ הליבק הרֲהְלַע הליבק רה תפר
 ןאדנאכ ליבק * הֵדַהיִלֲע ןאשיא ןאנמ הנמל

 הליבק : הדהילע ןאשיא ןאנַת הָדֵהְלַע ןָתָנ :י
aהָרַהיִלַע יול  Aי-הֶדַהיִלַע ןאשיא  

 ; הֶדֲהְלע .ןאשיא ןאנז הָדהיִלַע .יִעְמָש -ָתליבְק
 רַה דָנְשאב הדנאמ יקאב הכ יליאבק עימנו רי

 : הָרְהיִלַע ןאשיא ןאנמ הָרהיִלַע הליבק

 גי באב

 םלשורי ןאנכאפו ריו ןאדנאכ יארב זורנָא רד = א
 : רש רַהאו חותַּפַמ תסאָנְו האג ַתַהְנְב יהַמְׁשג

 אהתב יאה םאנ זורְנא רד דַיוגימ תּואָבְצ הוה ב

 ךאב הכ תכאפ םַהאֹוָכ עטקנמ ןימז יור וַא אר

 ןארבְמאקיפו דרוֲא דְנַהאוָכַנ האיִב אר אֹהְנֲא רניד

 :הְרכ םַהאֹוָכ רוד ןימז וא זנ אר דילפ ַחורו
 הכ ׁשֵרֲדאמְו רדפ דִיאמְנ תֹֹובנ רגיד ךאב הכרה ג

 הב תפג רִנַהאַכ ארו דנַא הדומנ דילות ארוא
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 אסשת גי איבנה הירכז באתכ

 גורד הָוהְי ָםְסאָב הכ אריז דֶנאמ יהאוכנ הדנז

 ארוא הכ שרדאמ) רַדָּפ דיאמנ תַֹובנ ןוָגו ייוגימ

 דנַהאוָב ג'ת ָהֶצְרַע ארו דנַא הדומנ דילות

 ןארבמאקפ ןַא זַא םאדכ רַה ורָנֲא רדְו : תָכאֹפ

 לכ ׁשױֿכ יאה איִאֹר א דנֹנכימ תבנ ןג
 ןדאד בירֿפ ָתַהְגְב ןימשפ ָהָמאָגְו רש דֶנַהאוכ

 איבָנ ןמ תפג דַהאוָכ ךָי רַהְו : דישופ דֶָנַאוָבַ

 הכ אריז םשאבימ ןימז ָהֵדנֹנכ ערז הכלב םַתֹפינ

 :םַא הרש התָכהֿפ ימאלגב וכ תיילפט וא
 תסד רד הכ תאחארג ןיא תפג דָנָהאוָכ ארואו

 דאר דַהאוָכ באֹוָג ואו תסיִג רשאבימ ות יאה

 אהנָאְב שיוכ ןאתסוד ָהְנאכ רד הכ תסײאהְנַא

 / :םַא הדש חורנמ

 ןמ ןאבש ְךֵצְב ריִשָמַש יִא דיוגימ תואָבִצ הוה

 : זיכרב תסַא ןמ ׁשֹודְמַה הכ ידרמ ןַא .ךצבו

 רש דָנַהאוָכ הדנכארפ ןאדנֿפסוגו ןזְב אר ןאבש

 : דינאדרגרב םהאוכ ןאכגוכ רב אר דוכ ַתְסד ןמו

 הֵצְה וד ןימז ימאמת רד הכ דָיוגימ דנואדבו

 ןַא רד םווס ָהצחַו דרמ דָנַהאוכ הרש עטקנמ

 ןאיִמ וַא אר םּוָס ָהְצחו :דָנאֹמ דחאוְכ יקאב

 לאק למ אר ןאשיאו דינארדג םַהאוכ ׁשֹתֶא
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 בי , אי איבנה הירכז באתכ חנשת
 זי

 ןנ
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 ' דואמנימ ְךְרַת אר הָלִג הכ לטאב ןאבש רַב יא
 דַהאוַכ דורפ שתסאר ָםֵׁשְג רַב שיוזאב רַב רישמש

 שנְו רש רַהאֹוָכ ךשכ לכלאַב שיוזאבו דַמָא
 : דידרג דַהאוָב ראת ילַכָב שַתְסאר

 םי-בםאב

 לוק * לֵאָבְשִי הראב רד דִנאדֹכ םאלכ יָת
 דינארתסג אראה ןאמסָא הכ תסַא  דָנוארכ

 רד אר ןאסְנא ַחֹורו דאהנ אר ןימז ךאיִנבו

 יארְב אר םלָשּורָי ןמ ךניא : תכאפ וא ןורדנַא

 םַהאוָכ ׁשֶגיגְרַכ הְסאכ שַרְואָגמ יאה םוק עימג

 אר םלָׁשורְי הכיניח זנ הָדּוהְי רב ןיִאו תכאס
 םלשורי וורנָא רַדְו : רש רַהאֹוַכ דֶנֹנכימ הָרצאחמ
 םַהאֹוָכ ראב ןארנ יגְנַכ אה םוק ָעיִמְג יארְב אר

 ראב דוכ רַב ארנַא הכ ינאסכ ַהַמַהו תכאס

 יאה תמא עימנו רש דנַהאוכ חורגַמ תכס דנכ

 דנוארכ : דידרנ דִנַהאֹוָכ עמְג וא ָךַצְב ןאהָג

 תַריַחְב אר ןאבסַא ַהָמַה ןמ זּורנָא רד דיוגימ

 תכאס םַהאֹוֿכ אֹלַתְבֹמ נגב אר אהנָא ןאראוסו
 הדומנ זאב הָדּוהְי ןאדנאכ רַב אר דוכ ןאמשְנו

 םֵהאֹוָכ אלַתְבִמ ירוכב אר אה םק ןאבסַא ָהָמה
8 



 טנשת בי איבנה הירכז באתכ

 ה תג דָנַחאוָכ דוכ לֶד רד הָּרּהְי ןארורסו : דר
 תֹואָבְצ הָוהְי רוכ יאדכ רַר לשר ןאנכאס הכ
 ו הָדּוהְי ןארורס זּורְנָא רד : דנשאבימ ןמ תק

 הלעש ָךְננאמו םזיה ןאיִמ רד ינאדשתַא לֵתַמ אר

 ַהֵמַהְו רינאררנ םַהאוכ אה הפאב ןאִמ רד שתֶא

 ןאכמ רד ריד אב .םלשוריו .דינאזוס רְנַהא
 ז דואר : רש דַהאֹוָכ ןוכסמ םלׁשור רד ינעי דוב

 דינאהר דַהאַמ לא וַא אר הָדּוהְי יאה הַמיַ
 ןאנכאכ תמְׁשַו דיִוָד ןאדנאכ תַמָשֶח את

 ה ורָנָא רד : דאמננ רכֿפ הָדּוהְי רב םלֵׁשורי

 דומנ רַהאוב תָיאמַח אר םלשורי ןאנכאפ דנואדכ

 דַהאָֹ דיור לתְמ :זּורְנָא רד ןאשיא ןיִרֲתֿפיעַצ
 רד דנואדכ הָתׁשְרֿ למ דיו .ןאדנאכו דוב
 מ ךֶצְק הרגָא רדו :דוב דֶנַהאוָֿכ ןאשיא ךוצה
 םלשלרי ָצְב הכַײאה תֿמא עימג ןדומנ ךאלַה
 י רֵבְו דִוָד ןאדנאכ רַבְו : דומנ םַהאוב דָנָיִאיִמ

 םַהאוָכ אר תאערַצַתְו ץיפ חור םלָשלרי ןאנָבאס
 תפירַננ דֶנַהאוָכ דנא הדז היָנ הכ ןמ רַב תכיר

 דוכ ָהְנאִי רספ יארב ירג החונ לֶתַמ ןמ יארבו
 יארְב הכיסַכ דְננאמְו דומנ דָנהאוָב ירג החונ
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 אי איבנה הירכז באתכ ונשת

 ַתַכְוש הכ אריז תסַא ןאיִז ןאריש שרג יאדצ * הרש

 : תסָא הדידרנ ןאריו ןֶּדרי

 חְבְד ןאדנֿפסונ הכ דיאמרֿפימ ןינָג ןמ יאדכ הָוהְי ד

 חָבָד אר אהנַא ןאשיא ןאראדירכ הכ : ןארָנְב אר ה

 ןאגדנשורפו דנושימנ הררמש םרגמו דניאמנימ

 הכ אריז דאב ךראבתמ דנואדכ דניוגימ ןאשיא

 ןאשיא רב אהנָא ןאנאבְׁשְו םיִא הרש דְנַמְתלוד

 ןאנכאס רב דיוגימ רואד אריז :דְנַראדנ תקּפש

 ךניִאו דומנ םהאוכנ םחרת רניד ראב ןימז ןיא

 שא היאסמה תְסַדְב אר ןאמדרמ וַא סכְרַה ןמ

 אר ןימזו דומנ םַהאֹוַכ םיִלְכַת שהאשְדאפ תְסְַבו
 יאהר ןאשיא תְסִד זַאו תֶכאס דָנָהאוָכ ןאריו

 ףיעצ נע חבל הג ןמ ספ :רישָכַב האוב
 םֵתֹֿפְרִנ רוכ יארְב אצע ודָו םרינארֶנ אר הלנ ןיִרַח
 אר יִרָניִדְו םדימאנ םענ אר אהנָא וַא יכָי הכ

 ךי רַרְו :םדנארָנ אר הָלְגְו םֶדאהַנ םאנ לאבַח
 וַא ןמ ןאנו םתכאכ עטקנמ אר ןאבש הס האמ

 רפנתמ ןמ וַא זינ ןאשיא ןאָנֹו רש ראזיב ןאשיא

 * דינארג םהאוכנ אר אמש םֶתַפג ספ :רדידְרַנ מ

 ינרש ךאלַה הכָנָאְו דֵרִמְב תסַא ינדדמ הכְנָא
 רנירכי תשוג ןאגדנאמ יקאבְו דש ךאלַה תא
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 אי איבנה הירכז באתכ
 ארנָא הָתַּפְרִג אר םַענ דוב יאצע ספ ; דֶנְרוכְב אר

 אה םוק ימאמת אב הכ אר ידְהַע את םֶתְסַבש

 התסכש זורְנָא רד ספ :םשאב התֶסבש םדוב הסב
 רנרובימ ןמ ָמַתְמ הב הלג ןירתפעצ ןָאְו רש
 כי ןאשיאָבְו : תפא דנואדב םאלַכ ןיא הכ דֶנְריִמהפ

 ארַמ ָךֹומ דִיַא רנספ אמש ָךטנ רד רנַא םַתפג

 הראפ יִס ןמ ַךְומ תַהָנְב ספ דיהַדִנ אלֶאָו דיהַדב
 ָךְונ ארנָא תֿפנ ארמ דנואדכו : דנדרכ ןזו הרקנ

 ארמ הכ אר ןארג תמיק ןיא * זאדְניְב רגהזוכ
 התפַרְג אר הָרָקנ הראפ יס פפ דֶנדְרַב תמיק ןַאב

 :םַתַכארנַא רגהווכ ךזנ דנןארכ ָהְנאּכ רד ארנָא
 ירדארב את םתסכש אר לאבַח דוכ רגיד יאצעו
 התסכש דוב לֵאָרְׂשִ הָדּוהְי ןאיִמ רד הכ אר
 : םשאב

 קַמְחַא ןאבש תאלֶא רניד ראב תֿפנ ארמ דנואדבו

 אר ינאבַׁש ןַמ ךניא אריז :ריגְּב דוכ יארְב אר

 ןאכלאה וַא הכ תַכינְנֲא רב םַהאּוַכ ןימז ןיא רד

 דיבלט דַהאוַכנ אר ןאגדש םנו דומנ רַהאוכנ רקפת

 ןאגדאתיִאו דרכ דַהאֹוַכנ הָנְלאעמ אר ןאחורגמו
 אר ןאהברֿפ תשוג הכְלַב רֶררַפ דַהאָכנ אר
 :דנָכ .דחאוָכ אר אהנַא יאהמסו דרוכ דַחאוָכ
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 י איבנה הירכז באתכ דנשת
 יג בסא למ אר ןאשיאו דומנ דַהאֹמ דקת
 הָואז .גנפ וא וַא :רינאדרג דַהאֹוֿב דוב לאל
 המה וא ואו יגְנְג ןאמכ וא וַאְו ךימ וא ואו

 לתמ ןאשיאו :דֵניָאימ ןוריב םה אב ןאראכמַתס ה
 אה 4 לג רצ (אר דוב ןאֹנַמְׁשד) .ןאראבנ
 הָנראחֹמו דרכ דֶנַהאָכ לאמיאפ גנג ַהֵצְרַע רד
 תפַא ןאשיא אב דָנואדכ אריז דומנ דנהאוכ

 ןאדנאכ ןמו :דידרג דנהאוָכ לכ ןאראוס בֶסַאו
 אר ףסוי ןאדנאכו דרכ םַהאֹוָכ תוְקַת אר הָדּוהְ

 ןכאס תָייִנְמַא הב אר ןאשיאו דינאהר םַהאב
 תַמְחַכ ןאשיא רב הכ אריז דינאדרנ םַהאוָכ

 אר ןאשיא אוג הכ דוב דַנַהאוָכ ןאנגו םראד

 ןמ ןאשיא יאדכ הֹוהְי אריז םַֹוב הדומננ ךרת

 : דומנ םַהאֹוַכ תַבאָנִא אר ןאשיא ספ םֵתְסַה

 איוג ןאשיא ָלֵד הרש ןאראבג לָתְמ םיַרְפָא יֵנֵבְו
 וג ןאשיא ןארספו רש רהאוב רֹורְסַמ בארש זַא

 ןאשיא לָרו דומנ דֶנַהאוָב יראש דב ארניא
 אדצ אר ןאשיאו : דֶרַכ דַהאוכ דנו דנואדכ רד ה

 הָיְדֿפ אר ןאשיא הכ אריז דֵרֵכ םַהאֹוָכ עמג הדו

 רַד הכנאנְנ רש רֶגַהאוֿכ הדוֿפַאו םַא הדאד
 ןאיִמ רַד אר ןאשיאו : דנדוב הרש הדווֿפַא לב ט
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 הנשת אי,י  איבנה הירכז באתכ

 יאה ןאכמ רַד ארַמְו תשאכ םַהאוָכ אה םוק

 תפיז דוכ ןארַסָּפ אבו דוא דֶנַהאוָכ דאיִב דיעב

 י זא אר ןא אשיאו : דרכ דנַהאוָכ תענארמ הדומנ

 עָמְג רושא זַאְו דרוָא םַהאֹוָכ זאב םִיַרצִמ ןימז

 םַהאֹוֿכ לֿפאד ןוננלו דָעְלָּג ןימזבו דומנ םַהאַכ
 : רשאד דַהאוכנ אר ןאשיא ׁשיאגנג ןָאְו תֿבאס

 אי איִרָד גאֹומַא הדומנ רובע תביִצמ יאיִרַד זא ואו

 דַהאֹוַכ ךשכ רֶהַנ יאה יֿפְרז ַהַמַהְו דז דַהאוַֿכ אר

 יאצעו דידְרג דַהאֹוַכ ליאז רושא ַתַמְׁשַהַו רש

 בי רֶד אר ןאשיאו : רש דַהאֹוָכ תסינ םירצמ

 ךלאס וא םאנ רו תבא םַהאוָב יוק .דנואדכ

 : תפָא ןיא רנואדכ לוק * רש דֶנַהא

 אי:באכ

 א שתֶא את ןכ זאב אר דוכ יאה רד ןונָבְל יא
 ב הלול רַבְנַצ יא : רנאזוסב ארת ָךאָא יאה ורס

 ןאתכרדְו) תסַא הראתפא דאזָא ןֶרַפ הכ אריז אמנ

 הלולו ןשב יאה טולב יִא * הרש בארַפ דנלב

 ג יאדצ : תא הראתפא עינמ לנג הכ אריז דַײאמנ

 בארַכ ןאשיא לאלְג הכ אריז תסַא ןאנאבש הלול
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 מ איבנה הירכז באתב בנשת

 םיִלַהְו תאְגנ בחאצו לדאע וא * דִיֲאִמ ות ָךזַנ ות
 ראוס גאלא ַהָנב ַהֹֹכ רַבְו גאלא רַבְו רשאבימ
 אר בסַאְו םיִרְפֶא ֹוַא אר הַבארֲע מ : תסַא

 יגנְג ןאמכ) תאס םַהאוכ עטקנמ םֶלָשורְי א
 יתמאלסב אה תַמא אב ואו רש דַהאֹוכ התסַכׁש

 את .אירד וַא וא ַתֹנטְלַפְו דומנ דַהאוכ םלַכֲת
 : רוב רַהאוכ ןימז יאצקַא את רהנ וַאְו אירד

 רהע ןוכ ַהֵטָסאֹוְב זינ ארת ןאריסַא ןמ אמַאְו א
 :םֵרְרַכ אהר תסינ בָא ןָא רד הכיהאָנ וַא ות

 \ * דייאמנ תַעְנאֹרמ עינמ דאלַמְב רימא ןאריסַא יא בי
 א לח (ביצנ) אמשְב הכ .םהדימ רבֿכ זנ רֶמַא

 אר הָדּוהְי הכ ארז : דומנ םהאוכ דר רבארב >
 ןאמַכ זינ אר םִיַרְפָאו דרכ םהאוכ הָז דוכ יארב

 ןאסְּפ ְךַצְב ןויצ יא ארת ןארַסַפו תכאס םהאוכ
 רישמש לתְמ אדהנ תּכגנַא רַב םהאוכ ןֶי יִא ות

 ןאשיא יאלאב דנואדלנ : דינאדרנ םַהאכ ראבנ יי
 \.דהאוכ קרב ָךננאֹמ וא תו דש רהאוכ רהאט

 דאבררנ רַב התכאונ אר אנרַכ הוהְי רנוארכו תסג
 ןאשיא תּואְבְצ הָוהְי : תְכאת דַהאֹוכ יבֹונְנ יאה וט

 הדרוכ אדג ןאשיאו דֵרַכ דהאוכ תִיאֹמַח אר

 דרנ דנָהאוכ לאמיאפ אר ןֿכאלֿפ יאה גנס
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 גנשת י ט איבנה הירכז באתכ

 לְתָמֹו דַז הנַהאוֿכ הרֶעַנ בארש וא למ הדישונו
 דנַהאֹוָכ רפ חַבְדַמ יאה השוג ךננאמו אהַמאַג

 זמ ורנָא רד אר ןאשיא ןאשיא יאדכ הָוהיו : רש

 הכ אריז רינאהר דַהאוָכ דוכ םֹוק ןאדנפסוג לתָמ
 :ריׁשֹכַרַה דנַהאוָכ וא ןימז רב גאת רהאוג ךננאמ
 םדנג * תסא םיטע רד וא ייאביזו ןפח הכ אריז

 דהאוכ םרכ אר ןאנזישוד רוגנַא ךיצעו אר ןאונ

 : תכאס

—e - 

 וש

 א דנואדכ זַא רכָא ןאראב ַםסֹומ רד אר ןאראב

 רזאסימ אראה קרב הכ רנואר זַא י דיבלטב
 שנימז רד םַכְרַה ןאוארֿפ ןאראב ןאשיאָב ואו

 ןככ םיפארת הכ אריז : רישכב דהאוכ האינ

 גורד יאה איַאה  ןארינלאפו דנוגימ  לטאב
 יִלָסַתְו דָננכימ ןאיֵב לטאב יאה באוכו דנניִבימ
 ןאדנפפוג לֵהַמ תַהְג ןיא זַא דִנַהָדיִמ הרוהיב
 לילד | ןאבש | ןדובנ וַאְו  דנשאבימ הראוָא
 / | : דנַרְרנימ
 ובו תסַא הרש לַעַתׁשמ .ןאנאבש רַב ןמ םׁשכ
 הָוהְי הכ אריז רינאסר םהאוכ תבוקע רַנ יאה

 הָרּוהְי ןאדַנאֿכ וַא ינו .דוכ ַהֶלַנ זַא תֹואָבְצ

 ןצ
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 = ם חה איבנה הירכז באתכ נשת
 יתמאלסו יתסאר ספ רש רהאוכ לַדבמ שוכ יאה

 דיוגימ ןינְג תֹואְבִצ הֹוהְי : דיראדָב תסוד אר כ

 ןאנכאסו אה םָוק הכ דש דהאוכ עקאו רַניד ךאב

 ךָי ןאנכאפו = : דַמֶא דנהאוכ ראיסב יאה רהָש אב

 דיִיאיַב תֿפנ .דנהאוכ התפר רגיד רֶהַׁשַב רהש
 הֹוהֹּו םַײאמנ  תַלָאְסִמ רנואדכ זַא את םיורְב

 םוקו + דַמָא םהאוכ זינ ןמו םיבלטב אר תֹואָבְצ ככ
 את דַמֲא  דנָהאוכ םיטע יאה תמאו ראיסב יאה
 דנואדב זַאו דָנְבלטַב םלָשורי רד אר תואָבְצ הוה

 רד" דָוגימ ןינְג תֹואָבצ הָוהְי : דניאמנ .תֶלאְסַ גב
 תמא יאה ןאכז ָהָמַה זַא רֿפנ הַד אה זור ןָא =

 דנַהאֹוכ ָךֶּסַמְתמ הָדְז גְנְנ ידּוהְי ץכש ןמאדב אה

 אריז םַײַאימ אמש הארמה תֿפנ דנהאוכו רש

 :תסא אמש אב ארכ הכ םיא הרינש

 ט באב

 לזאנ) ְּךְרח מז רב דואדכ םאלכ ו א
 רטנ הכ .אריז רשאבימ ןָא לחמ קָׂשמַרו (דושימ
 דנוארכ וסב לֶאָרְש Fs ימאמת ךׂטנְו ןאנָא

 רַֹו תַא ןָא ךואגמ הכ זנ תַמָח רַבֹו + תסַא ב
 : רנַׁשאבימ דנמשנאד ראיִסָב הנ רַנֲא ןודיצו רצ
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 אנשת מ איבנה הירכז .באתכ

 ג אר הָרְקִנו תכאס ענמ ילאלמ דוכ אב רצו
 אה הנוכ לג ךננאמ אר אלטו ראבג ָלּתַמ
 ד דַהאוכ ןארְבא ארוא דנואדכ ךניא : תשאבְנַא
 ףלַה רשאבימ איִרַד רד הכ אר ׁשֵתֹֹוקו דרכ

 : רש דהאוכ התכוס ׁשֵתֲאְב שדוכו תכאפ דַהאוכ

 ה הָזעְו דיפרַת דַהאוכ דניב ארנא ןוָג .ןולקשא
 הכ אריז זינ ןורקָעו דש דַהאֹוכ ךאנדרד ראיסב

 א .האשְךאפו דידרַג .דהאוכ לגב וא ָךאֹמָתְעָא
 דַהאונ :ןוכְסמ ןּולְקשַאְו רש דַהאוכ ךאלַה הע
 ו דַהאוכ פולג דֹודְׁשֲא רַד יהָדאז םארַחְו : תשנ
 : תָכאפ םהאוכ עטקנמ אר םיִּתָשְלַּפ תָמשחו דומנ
 ז רֶרוא  םַהאוכ ןוריב שנאהד זַא ארוא ןוכו
 ַהיִקבְו * שיאה ןאדנד ןאיִמ זַא אר שתאסאָגְרְ

 לֶתַמ שדונו דוב דהאוכ אמ יאר תַחְנְב זינ וא
 רהאוכ יִסּובי  דננאמ ןֹורְקָעְו הָדּוהְי רד .ירימָא
 ח ודרא כשל ָרַצְב דוכ ָהְנאב ררגאררג ןמו + רש
 דַנכְנ רורמָו = רובע ןאזַא יסָכ את דז םַהאוכ
 דַהאֹכנ רג אהנַא ןאימ זַא רניד ראב םלאטו
 : הדומנ הדהאשמ רוכ .ןאמשנב לאח הכ אריז דרכ

 מ ְךֵתֹכֹל יִאו אֹמַנַב דגו ראיסב ןויצ רתכל יא : םַא
 האשראפ ךניא * הָדְב ינאמדאש ןאוָא .םֶלָשּור
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 ח איבנה הירכז באתכ המשת

 ז

 ח

-- 

 בו

 גי

 אר דוכ םוק ןמ ךניא ריוגימ ןינָנ תּואָבְצ הוה

 םהאוכ באתפַא ךְרגַמ ןימז זַאו קֶרָשַמ ןימז זַא

 הנ הב ררֲא םהאֹוכ אר ןאשיאו : רינאהר

 דנהאוכ ןמ םֹוק ןאשיאו דניאמנ תנוכס םֶלָשּורי
 םהאוכ ןאשיא יאדכ תלאדעְו יתסארב ןמו דוב
 : דוב

 יוק אמש יאה תסד דיוגימ ןינְג תואָבְצ הוהי

 אר םאלַכ ןיא םאיַא ןיא רד הכ ינאסכ יִא רש

 הכ יזור רַד ןָא הכ דידינש ןארַבְמאגְיְפ ןאבז זַא

 ןדומנ אנב יאְרְב אר תֹואָבְצ הָוהְי הנאכ ךאיִנב

 ןיא זַא לבכ ארז : דש עקאו דנדאהנ לֶכיֵה
 ְתַהִנְב ידומ הנו דובנ ןאסנא יארְב ירזמ םאיִא

 לוכדו גורכ הכרה יארב ןמשד בבַסַבַו ןאויַה

 אר ןאסכ ָהָמַה ןמו דובנ יתמאלפ יה דרכימ
 תֹואָבצ הָוהְי ןָאְלַא אֹמַא : םתְשאראו רנידְבי ָךֵצְב
 שיפ םאיִא לתֶמ םוק ןיא היקב יארב ןמ דיונימ

 דַהאֹוכ יתמאלס עְרו הכ ארז :דוב םַהאֹונ

 לוצחמ ןימו דאד רהאוכ אר רוכ המ ןמו דוב
 אר שיוכ םנְבש ןאמָסֶאו דוא דהאוכ אר דוכ

 ךלאמ אר םוק ןיא היקב ןמו רישְכַב רהאוכ
 דהאוכ עקאוו : דינאדרנ םהאוכ אה זיִנ ןיא ָעימְנ
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 טמשת ה: איבנה הזרכא באתכ

 הכאב יִאְו הָדוהְי א יא אמש הכנאנג רש

2 oo 

 a תואבצ הי ד הכ ארי + רשאב וכ אמש

 ידב אֹמְׁשִב הכ םדומנ רצק הבנאנג דיוגימ

 ןאָגיִהְב ארמ םשכ אמש ןאררפ הכיניח םַנאפָרְב

 ןאמישפ ןֶא וא הכ ךיונימ תֹואָבְצ הֹוהְיְו דנדרוא

 ומ הדומנ עונר אה זור ןיא רד ןיננמה : םדשנ

 הָדּוהְי ןאדנאכו םֶלָשּורִיִב הכ דומנ םָהאוכ דצק
 זט תסַא ןיאו :דישאבמ ןאסרַת ספ םיאמנ ןאפחא

 תסאר רנידכי אב דינכב דיאב הכייאה ראכ

 יתמאלפ ירואדו ףאצנא דוכ יאהזאורד רַדֹו דייוג
 רגידְכְי יארְב רוב יאהָלָד רו :דיראד ארנַא אר
 דיראדמ תסוד אר גורד םפקו רישידְניִמ ידב

 תרָפנ אה ראכ ןיא ָהָמַה זַא דָיוגימ דנואדכ אריז

 : םראד

 : תפפ הרש לזאנ ןמ רב תֹואָבַצ הָוהְי םאלכו
 םראהָנ האמ ָהֶוור | דיוגימ ןינג תֹואָבצ הוה

 האמ הורו םתֿפַה האמ הורו םננפ האמ הזורו

 רִיֵעְו רורפו ינאמְראשְב הָדְוהְי ןאדנאכ יארְב םהד
9 
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 ז איבנה הירכז באתכ ומשת

 םלשורי הב .ימאנְנה דרב אדנ שיפ ןארַבְמאגיַ
 בונו שָרואגמ יאה רהָשו דובימ ןמַא ןובְסמ

 : (רינאדימנ) דובימ ןוכְסַמ ןומאהו

 : תפג הרש לזאנ הֶיְרְו רַב דנואדכ םאלכו ח
 יתפארב דיוגימ ןינֶג הדומרפ רמַא תּואָבְצ הֹוהְי ט

 לומעמ ףטלו ןאסחא רנידְכַי אבו דייאמנ יראד
 ןאריגפו ןאבירנְו ןאמיתיו ןאנז הֵייִב רַבָו : דיראד י

 רָנִרְכְי רב דוכ יאה לֶד רו דַײאמנמ םֶלט
 ןתפרג שוג וַא ןאשיא אֹמַא : דישידניִמ ידב אי

 אר דוכ יאה שוג הדרַכ ישַבְרְַו דנדומנ אבָא

 ארשיוכ יאֹהְלַד הכְלַב : דֹנַתָלאפ ןיגנס ןרינש א ב
 ימאלכו תעירש את דנדומנ תכַס סאמלַא לְתָמ
 ןאֹרַבְמאֹגיִפ ָהָטסאֹוָב דוכ ָחֹורָב תֹואַבצ הֹוהְי הכ אר

 םשפ ןירב אנב דנונְׁשנ דוב הדאתסְרפ שיפ

 ספ : רש רֶדאצ תּואָבְצ הֹוהְי ָבְנאָג זַא יגרזב ג

 ןאשיאו דְרכ אדנ וא הכְנאנְג דש דַהאוָכ עקאו

 ןאשיא | דיוגימ תֹואַבְצ הֹוהְי  ןאנֶנְמַה דנדינְשנ

 : דינש םהאוכנ ןמו דרוא רַב דֶנהאוכ דאירפ

 הכ ייאה תַמא מאמת יור רב אר ןאשיאו די

 םהאוכ הָדנכארפ דאב דֶרְנַּב דנדוב התכאנשנ

 דהאוכ ןאריו ןאנְג ןאשיִא בקע רד ןימזו תֶכאַס
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 זמשת ח ,ז איבנה הירכז באתכ

 דרכ דַהאֹוכנ דֹדַרַתְו רובע ןָא רד יסַכ הכ דש

 : דנַא הָתֹכאֹכ ןאריו אר בונרמ ןימז ספ

 ה באב

 א :תֿפֹג הָדש לזאנ ןמ רב תֹואָבְצ הוה חאלב
 ב ָתַריִג ןֹוִצ יארְב דיאמרֿפימ ןינְג תואָבְצ הוה

 : םַתְסַה רוינ שיארֶב תכס ְבֵצֹג אבְו םראד יגרזב

 ג הדומנ תעגארמ ןויצ הב דֶוגימ ןינְג דנואדכ

 םלָשּוריו רש םהאוכ ןכאפ םֶלָשּורי ןאיִמ רֶדְו םא

 ימסמ סדקמ ָהוכְב תואָבְצ הֹוהְי הוכו קח ָךְהשְב

 : דש דהאוב

 ד ריפ ןאנו ריפ ןאדרמ דָיוגיִמ ןינָ תואָבְצ הוהי

 רו תֶסָשנ דנָהאו םֶלָשּורְי יאה הָכ רד זאב
 דוב יאצע רֶמע יִתדאיִז ָבָבַסַב ןאשיא דא יני
 ה יאה הנוכוי : תשאד דַהאוַכ דוכ תסד רֶד אר

 שיאה הָנוכ רד הכ ןאֹרַתְכרַו ןארספ וַא רהש

 : רש רַהאֹוָכ רפ דָננכיִמ יזאב

 ו ןיא רַד רֶמֲא ןיא רַא דווגימ ןינָג תֹואָבַצ הוה

 איִא ךיאמנ ביגע םוק ןיא היקב רמנְב אה זור

 תֹואָבִצ הָוהְי לוק * דומנ דַהאוכ בינע ןמ רטנ רד
 : תסַא ןיא
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 ו  איבנה הירכז באתכ רמשת

 חה

z 

wi; 
- 

 ומ

 ואו : דנדרכ שדרג ןאהג רַד ספ דייאמנ שדרג

 תפג הדרכ באטכ ארַמו דאד רד אדנ ןמְב

 דנַא התפר ןוריב לאמש ןימוְב הכ ַײאהנָא ןיבב
 : רנרינאשנ ורפ לאמש ןימז רה ארמ םשכ
 ןאריסַא וא : תפג הרש לזאנ ןַמָב דנוארכ םאלכו
 הדַמַא לבב וַא הכ הֶיעַדו הָיבֹוטו ידלח זַא ינעי
 הָישאי ָהָנאבְבו אִּב ור ןאמַה רַדְו ריגב דנַא
 ינאתו ריגב אלטו הרקנ ספ :ןש לֿפאד הִנפצְב
 סיִאְר קדצוהיְךְב עָשיהי רכ רַב ארנָא התכאס
 הֹוהְי וגב הדרַכ באטכ ארואו : ראדגב הנַהַכ
 הכ ידרמ ךניא  דיוגימו ריאמרפימ ןינג תּואָבְצ

 דייור דהאוכ דוכ ןאכמ וַאו תסַא יִמַממ הכאשְב

 וא ספ :דומנ דהאוכ אנב אר רנואדב לכיהו

 אר לאלו דומנ דַהאֹוכ אנב אר דנואדכ לכיה
 הדומנ .סולָג וא יסרכ רבו רש דַהאוכ לַמַחּתמ
 דַהאֹוכ ןֶהאכ וא יסְרכ רבו דרכ דַהאֹוכ ינארמכח

 ןאשיא יוד רה ןאיִמ רד יתמאלפ תרשמו דוב
 היֲעדִיו היבט םֶלָח יארב את ןָאו :דוב דַהאֹכ

 דנואדכ לכיח רד יראגדאי ָתַהָגְב הֶיְנפצְדִב ןחו

 רדו דַמֲא דנהאוכ דְנרוד הכ ינאנָאו : דוב דהאוכ

 תסָנאד ריהאוכו דומנ דנַהאוכ אנב דנואדכ לכיה
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 המשת ז , 1 איבנה הירכז באתכ
 תפָא הדאתסְרפ אמש ךונ ארמ תֹואָבְצ הֹוהְי הכ
 תעאטא יֵלֹכְב אר שיוכ יארב הוה לק רָנַאְ
 : רש דַהאוכ עקאו ןיא דַײאמנ

 ז באב

 א רש עקאו האשראפ שירר םראה) לאס רד
 הכ םהנ ָהאמ םראהְנ ור רד דנואדכ םאלכ הכ
 ב להו + : רש לזאנ הָיְרְז רב רשאב ולְסִכ האמ

 : דניאמנ ina דואר זאל את ה'הנרוב'ו הָאתָסֿ
 ג הָבְו דנדוב תּואָבְצ הֹוהְי ָהָנאֹכ רד הכ ינאנָהאכְב

 םגנפ האמ רד איִא דֶנְתְפג הדומנ םלָבַת איִבְנַא
 רַד הכְנאַנְג םֶזרו רה םנכ הָיְרג ןמ הכ דיאבימ

 : םֶדְרַכ אהְלאס ןיא
 ו : תַפג הרש לזאנ ןַמְב תאָבְצ הֶוהְי םאלכ םפ
 ה וגָב הָרְרַכ באט אר ןאנַהאכו ןימז םוק ימאמת
 האמו םְגְנפ האמ רד לאס דאתֿפַה ןיא רד ןוג
 יאֹרְב איִא דידומנ ירָנ הו דיתשאד הזור םתֿפַה

 ו ןונו דירוכמ ןוו : דיתשאדימ הזר זנְרַה ןמ
 דוכ ארו דירוכימנ רוב תַהְגַב איִא דישונימ

 ז ָהָטְסאוָב דְנוארֹכ הכ אר ימאלכ איִא :דישונימנ
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 ה איבנה הירכז באתכ במשת

 רהאוכ עֶטקנמ ןַא קפאומ ררוכ דננופ הכרה ףרט

 ןוריב .ארנא ןמ  דיוגימ תּואָבְצ הֹוהְי : דידרג

 הכרה ָהָנאַכְבְו דזד ַהְנאכְבַו ראתסְרַפ םהאוכ

 רש רַהאוכ לכאד דכוכ גורד פס ןמ םסאב
 בג אב ארנא הרש ליזנ שא הנאכ ןאימ רדו

 " + תכאס דהאוכ םֶדַהָנֹמ שיאה גנסו שיאה

 ןוריב דומנימ םלכַת ןמ אב הכ יהתשְרַפ ספ

 התשארפַא רַב אר דוכ ןאמְׁשְג תפג ארמ הדַמָא

 ןיא םתפג : תסיִג דורי ןוריב הכניא הכ ןיִבַב

 הכ ייאפיא ןַא תסַא ןיא דאד באוָג וא תסיִג

 ימאמת רד ןאשיא שיאמנ תפגו דנרימ ןוריב

 התשאררַב ברדס וַא יהנו ךניאו : תסַא ןיא ןאהג

 ואו :דוב התסשנ אפיא ןאימ רד ינו ' רש ח

 אפיא ןאיִמ רד אריו ספ תסַא תרארש ןיא תפנ

 ; דאהנ שא הָנַהַד רַב אר בלס גנַס ןֶאו תכאדנַא

 םתסירגנ התשארפא רב אר דוכ ןאמשְנ ספ ט

 יאה לאב רד דאבו דנדמָא ןוריב ןז וד ךניאו
 יאה לאב לֹתַמ ןאשיא יאה לאבו דוב ןאשיא
 רַב ןאמסַאו ןימז ןאימב אר אֿפאו דוב קלקל

 םלכַת ןמ אב הכ יהתשרפב םַפ : דנתשאר י
 : דנרבימ אנכ אר אֿפיא אהניא םתפג דומנימ
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 גמשת ו , ה איבנה הירכז באתכ
 אי רָעְנש ןימז רַד יהנאכ את דאד באוָג ארמ וא

 האננָא דוש איַה ןָא ןוָנו .דניאמנ אֹנַב נ יאר
 דַהאוכ רארק רַב דוב ַהָיאּפ רַב אננֲא רד וא
 : רש

 ו באב

 א התשארפַא רב אר דוכ ןאמשג רניד ךאבו

 הוכ וד ןאיִמ וַא הבארע ראהָנ ךניאו םתסירגנ
 : דוב ןיסמ יאה הוכ אה הוכו תפרימ ןוריב

 םווד ָהָבארֲע רדו ךרפ ןאבסַא לווא הְבארע רד
 דיֿפַס ןאבסַא םֹוֹוָס הבאר רַדְו : האיִס ןאבסַא

 : דוב ױק קלְבַא ןאבסַא םֹלאהָנ הבארַע רד
 באטכ דומנימ es ןמ אב הכ אר יהָתְׁשַרֿפ
 ה התְׁשְרַפ : דֹנַתְסיִג אהניא םִיאָקֲא יִא םתפג הדרכ
 ךאלפַא ור ראהָנ אהניא תפג ןמ אונ רַד
 ימאמת ךלאמ ךוצחב ןדאתפיא זַא הב דנשאבימ
 האיִס ןאבסַא הכנָא אמא + דנובימ ןוריב ןאהנ
 דנורימ ןוריב לאמש ןימז סב אהניא דראד אר
 דנומימ ןוריב אהנָא בקע רַד דיֿפס ןאבסַאו
 ןאבסַא ןָאו : דנורמ ןוריב :בונג ןימוב אה קלֶבַא
 רַדְו דרב הכ דנראד ווא התפר ןוריב יוק
 ןאהנ רדְו דֹורְב תפג ואו דניאמנ שדרנ ןאהְג
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 ד איבנה הירכז באתכ = משת
 גרו תפא אלט שָמאמַת הכ ינאד עמש ךניאו
 רַהְו תסַא ןַא רַב שנארֶנ תפַהְו שרס רב שנאר

 : ראד הלול תֿפַה רשאבימ שס רב-הכ אג
 הסאר ְֿרמְב יכָי הכ ןותיז ַתֹכַרד וד ןָא יולהפבו
 הגות ןמו : רשאבימ שַפְנ ףרַמְב ירגידו ןאד ןנור

 דומנימ םלָבַת ןמ אב הכ אר יהָתשְרִפ הדומנ
 הָנ אהנא םיאקָא יִא םַתֿפג הדרַכ באטְכ

 דומנמ םלַכַת ןמ אב הכ יִהֲהְׁשַרַפ : רשאבימ
 אהניא .הכ ינאדימנ איִא תפגו דאד באוָג ארמ

 ןמ באג רַד וא : םיאקַא יִא הנ םַתֹֿפג תסיִנ ו

 לָבָבַּד הב דננארכ הכ ימאלכ תסַא ןיא תפג
 ' ןַמ חורב הכלב תֹוקְב הנו תַרֹדקְב הנ ךיוגמ
 ות גרב הוכ יִא : תסַא ןיא תּואָבַצ הֹוהְי לוק
 יהאוכ לַדבמ יראֹוָמַהְב לָבָּבְרז ךוצח רד ' יתסינ
 ארצו דָא דהאוכ ןוריב ארנָא ךכ גנסו רש
 : רשאב ןָא רב ץיֿפ ץיפ רז דנהאוכ

 תסד : תפג הרש לןאנ ןַמ רַב דנואדכ םאלַכומ ח
 תפדְו דאהנ דאינב אר הנאכ ןיא לֶבֵּבְְו יאה
 תסנאד יהאוכו דרַכ דַהאוכ םאמַת ארנָא יו יאה
 . + תפא הדאתסְרפ אמש ךונ ארמ תּואָבְצ הֹוהְי הכ

 דראמש ראוכ אר ךְגוכ ךומא ןור הכ תסיכ אריז י
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 אמשת ה 6:7: איבנה יהיהכש באתכ

 הכיניח רש דנַהאוכ רֹורְסמ תַפָה ןיא הכ אריז

 אהניאו * דנניבימ לבַּבְרז ַתסַד רַד אר לוגאש
 ןאהג ימאמת רַד הכ דנתפַה דננאדכ ןאמשג

 אי הדרכ באטכ ארוא ןמ ספ : דניאמנימ .דדרת

 בי רניד ךאבו : דנשאבימ הג דנתסה ןאדעמש פג

 הכאש וד ןיא הכ םַתֿפג הדרכ באטכ ארוא

 אר אלט ןגה הכ ינירז הָלֹול וד יולהַפב .ןותיז
 גי הדאד באונ אֹרַמ וא : דנַתסיִג דנזירימ דוב זַא

 הנ םַתֿפג דנַתסיִנ אהניא הכ ינאדימנ איִא תֿפנ

 די דנשאבימ תי ןנור ןארספ אהניא תפג : םָיאְקַא יֵא

 : דנַתסיִאימ ןאהְג יִמאמְת ךלאמ ָךזַמ הכ

 באב

 א םַתסירננ התשארַפַא רב אר דוכ ןאמשְנ זאבו

 ג זיִנ הָג תֿפג ארַמ ואו : םדיד ןארפ יראמוטו
 שלוט הכ םניבימ ןארפ יראמומ םתפג יניבימ
 גוא : דשאבימ עארד הד שצרעו עארד תסיב

 יור רב הכ יתָנעל ןָא תסַא ןיא תֿפג ארַמ
 ףרט ןיא וַא הכ אריז דורימ ןוריב ןאהג ימאמת

 ןָא וַאְו רש דַהאֹוכ עטקנמ ןָא קפאומ רזד רה
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 ג , ב איבנה הירכז באתכ חלשת
 ךאב אר םלָשוריַו דרוָא דַהאוכ ףרצתב דול ְךֶלֶמ

 ךוצחב רֵׁשַב יִמאֹמְת יִא : דיזגרב דַהאוכ רניד גי

 ןכסמ זַא וא הכ אריז דישאב שומאכ דנואדכ

 : : תסַא התסאכ רַב דוכ סדק

 ג באב

 הכ דאד ןאשנ ןמְּב אר הנהכ ָסיאר עשוהיו א

 תֹפֵדְב ןטשו דוב הדאתסיא דנואדכ התשרפ ךוצחב

 : דיאמנ המצאכמ וא אב את הדאתסיא י) תסאר

 ארת דנואדכ ןַטַש יא תפג ןטַש הב דנואדכו ב

 הריזגרב אר םלָשּורְי הכ דנואדכ * דואמנ ביהנ
 תסינ יזוס םינ ןיא איִא * דיאמנ ביהנ ארת תסַא

 עָשוהיו : תסַא הרש הדובר שתָא ןאימ זַא הכנ

 הדאתפיא התשְרפ ךוצחבו דוב סבלמ רילפ סאבלב

 דנדוב הדאתסיא יִו ךוצחב הכ אר ינאנָאו :דוב ד

 ןוריב שרב זַא אר ריֵלַפ סאבל תפג הדרכ באטכ
 ןוריב ות זַא אר תנאיצע ןיִבְב תפג ארואו * דינכ

 םַתֿפֹג ןמו : םדינאשופ ותב רבאפ סאבלו םדרכ ה
 ַהֵמאֹמַע ספ דנראדגב שרפ רַב רַהאֹט המאֹמַע הכ

 דנדינאשופ פאבלב ארואו דנדראדנ שרַפ רַב רָהאט
 דנוארכ ָהָתְׁשִרֿפו :דוב הדאתסיא דנואדכ ַהָתְׁשְרפו ו
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 טלשת ד | ג. איבנה הירכז באתכ
 ז תֹואָבְצ הָוהְי : תפ\ הדומנ םאלעא אר עשה
 ייאמנ ךולס ןַמ אה קירַמְב רַא דָיאמרפימ ןינג
 ארמ ָהנאכ זנ ות יראד האגנ אֹרַמ תעידנו

 תטפאחמ ארמ יאה ןחצו דומנ יהאוכ ירואד

 ןמ ךונ הכ ינאנַא ןאימ רד ארתנ דרַכ יהאוכ

 עְׁשֹוהְי יִא ספ :דאד םַהאֹוכ ראב דנַתסיאיִמ

 ות ְךֹוצהְב הכ תיאקֿפרַו ות ןנשָּב הֹנַהַכ סיאְר

 תמאלע ןאדרמ ןאשיא הכ ארז * דננישנימ

 דוכ הדנב ןמ ךניא הכ אריז (דיונשַב) *.דנָתסַה

 ט הכ יגנפ ןָא אנאמַהו : דרוָא םַהאֹוכ אר הכאש

 םשג תפָה גנס ךִי רַב ' םראדגימ עָשוהי ָךֹוצֹהְב
 ןמ הכ | ריוגימ תֹואבצ הוה ךניא * דשאבימ

 אר ןימז ןיא ןאיצעו דרכ םהאוכ םקר ארנָא ַשקנ

 תֹואַבְצ הוה :  דומנ םהאוכ עפר ור ךי רד

 אר דוכ ָהיאסמַה אמש וַא םאדכרה הכ דיוגימ

 : דומנ היהאוכ תועד שיוכ ְךיִננַא ךיזו ומ ריז

 ד

4 

J.-A 

 א התשנרב דומנימ םלַכַת ןמ אב הכ יהתשרפו
 ראדיב דוש ראדיב באוכ וַא הב יצבש לתָמ ארַמ
 ב םֶדרַכ רַמנ םתֿפג יניבימ זיִנ הָנ תפג ןָמְבְו + דרב
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 ב | א איבנה הירכז באתכ ולשת
 הָדּוהְי הכ דנשאבימ אה ךאש אהניא תפנ

 : דנא התֿכאס הדנכארפ אר  םלָשוריו לֵאָרׂשִו
 םתפגו :דאד ןאשְנ ןַמַב רגנַהֲא ראהָנ דננאדכו אכ כ

 תפג באוג רד וא * דַיֲאיִמ ראכ הֶג יאֹרְב ןאניא

 ןאנְג אר הָדֹוהְי הכ דנשאבימ אה ךאש אהנַא

 אר דוכ רס ידחא הכ דנַא הדומנ הדנכארפ

 אהנַא את רֲאימ אהניאו דרכ דַנאוָתימנ דנלב

 הכ אר ייאָה תמא יאה ךאשו דנַנאפרַתְב אר

 התשארפַא רַב הָדֹוהְי ןימז רב אר דוכ ךאש

 : דננכפַא ןוריב דנא התבאס הדנכארפ ארנָא

 ב; באב

 םַתֹסירֵנְנ. התשארפא רַב אר דוכ ןאמשנו א

 : םדיד תשאד דוכ תסדב יראכ ןאמסיר הכ ידרַמו

 ןדומיַפ תהנב תפג ארמ וא יורימ אנכ הכ םַתַפְִו ב
 : רשאבימ הָנ שלוטו הָג שצרע םניִבְב את םֶלָשורי
 ןוריב דומנמ םלָכַת ןמ אב הב יהֶתשְרַפ ךניאו ג

 ןוריב .יו תאקאלמ - רנד יהֲתְׁשְרֿפו תפר
 באמכ אר ןאוָג ןיאו באתשב תפג ארו + הרמָא ד

 ימיאהבו ןאמדרמ ָתַרתַכ בבסב םֶלָשורָי * וגב הררכ
 יב ָתאהד לַתַמ דוב דנַהאוכ שנורדנַא רד הכ
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 ולשת ב איבנה הירכז .באתכ
 ה הכ דיוגימ דנואדכו : רש דהאוכ ןוכסמ ראצח

 רדו דוב םהאוכ ןישתַא יראויד שפארטַא הב ןמ

 ו דנואדכ ןאה ןאה :  דוב םַהאוכ לאלג שנרדנַא
 אמש הכ אריז דיזירגב לאמש ןימז זַא דיוגימ
 התכאס הדנכארפ ןאמפָא ךאב ראה לתָמ אר
 הכ ןויִצ יִא ןאה : תפָא ןיא דנוארכ לוק * םַא
 ראגתפר אר ןתשיוב יתסַה ןכאס לֵבָב ְךַתֹכד אב
 לאלג זַא רעב ארמ הכ תֹואָבְצ הוה אריז :זאס
 דנדרכ תראג אר אמש הכ "אה תמא דונ

 אר אמש הכרה הכ דיוגימ ןינְג תסַא הדאתפרֿפ

 : תסַא הדומנ סמל ארוא םש ךמדרמ דיאמנ סמל

 ט םהאוכ ןאשיא רב אר דוכ תסד ןמ ךניא אריז

 רנהאוב ןאשרוכ ןאגדנב תראג ןאשיאו דנאשפא

 ארַמ תֹואַבצ הָוהְי הכ תסנאד דיהאוכ אמשו רש

 י אמנ םנרת ןויצ ָךַתְכד יא : תסַא הדאתסרפ

 רדו םיִאימ ךניא דיוגימ דנואדכ אריז ןכ ידאשו

 תמא זורנָא רו :רש םַהאֹוכ ןכאפ ות ןאימ

 דנהאוכ ןמ םוק הרש קצָלֹמ רנואדכְּב ראיסב יאה

 יהאוכו תַפְרְג םהאוכ יִנָבכ ות ןאימ רד ןמו רש

 הדאתסָרֿפ ות ָךוַנ ארַמ תֹואָבְצ הֹוהְי הכ תסנאד

 גי יארְב סדקמ ןימז רד אר הרוהי דנואדכו : תסא
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 א איבנה הירכז באתכ דלשת

 הָוהְי הכנאנָג דנַתֿפג דנַרומְנ תשנזאב ןאשיא ןוָג

 לאַמָעַאְו אה האר קפאומ הכ דומנ רצק תֹואָבצ
 הדומנ לַמַע אמב ןאְַגמַה דיאמנ לַמַע אמב אמ

 : תסַא

 האמ הכ םהַדואי האמ םראהנו תכיב תר רד ז

 דנואדכ םאלַכ שירד םווד לאס וא רשאב טָבש
 הרש לזאנ איִבָנַה אּודְעְרּב ּוהָיְבְרְבְרַּב הָיְרכְז רב

 רַב ידְרמ ךניא הכ םדיד בש תקו רד : תפג ח

 הכ סא ןאתָכַרַד ןאיִמ רַדְו דוב ראוס ְךְרכ בסַא

 ןאבְסַא וא בקע -רַ הדאתסיא דוב ידאו רד

 אהניא םִיאְקַא יִא םַתְפְגְו + דוב ריֿפַסְו דרזו ךרס

 ארמ דומנימ םלַכַת ןמ אב הכ יהֲתְׁשִרפו דָנַתסיִנ

 :דֹנַתסיִג אהניא הכ םהְדיִמ ןאשנ ארת ןַמ * תפג

 הדאתסיא סָא ןאתכרד ןאיִמ רד הכ דרמ ןַא ספ

 דנשאבימ ינאסכ אהניא תפגו דאד באוג דוב

 רד ןדומנ דדַרַת יארְב אר ןאשיא דנואדכ הכ

 דנואדכ ָהָתָשְרֶפַב ןאשיאו : תסַא הדאתכָרפ ןאהְג אי

 באוג דוב הדאתסיא םָא ןאתכרד ןאיִמ רַד הכ

 םיא הדומנ הדרת ןאהָג ב אמ דנתפנ הדאד

 : תפָא םארַאו חירתסמ ןאהג ימאמת | ךניאו

 הֹוהְי יִא תפג הדאד באוג דנואדכ ָהָתְשְרַּפְו בי
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 הלשת א איבנה הירכז באתב
 הָרּוהְי אה  רהָשו םלׁשֹורְי רַב יִכָּב את תֹואָבְצ
 תמחר ידובימ ךאנבעג לאס דאתפה ןיא רד הכ
 יי םאלכו וכינ ןאנֿככ אב דנואדכו :דומנ יהאוכנ
 םלַכַת ןמ אב הכ אר יהָתשְרַּפ ןָא זימָא יִלָפַת

 די ןמ אב הכ יהֲתְׁשַרֿפ ספ + דאד באוג דומנימ

 הָוהְי וגב הדרכ אדנ תפג ארמ דומנימ םלַכַת
 תר ןויצו םלשורי ַהָראב רד דיוגימ ןינָג תֹואָבִצ

 ומ תכָס ןאמטמ יאה תמא רבו : םתשאד ימיטע

 םדובימ ךאנבצנ ךדנא הכ ארז םדש ךאנבצנ

 וט ןירָב אנב :דנַררַכ הדאיִז אר אלַב ןאשיא ןכיל

 אה תַמחַר אב םלָשּוריַב דיוגימ ןינָנ דנואדכ
 דָהאוכ אנב ןַא רד ןמ הָנאכו דומנ םהאוכ עונר

 יראכ ןאמסירו תַא ןיא תֹואָבַצ הֹוהְי לוק * רש
 אדנ רניד ךאב :דש דַהאוכ הדישכ םלָשּוהי רב

 רהַש דינגימ ןינְג תֹואְבצ הָוהְי הכ וגב הדרב

 דַהאֹוכ זירבל ידנמ תַדאעסב רניד ראב ןמ יאה
 ראד דַהאֹוכ ילֵסַת ואב אר ןויצ דנואדכו רש
 : דיזגרב דַהאוכ רגיד ראב אר םלְׁשורו
 םתְסיִרגְנ התשארפַא רב אר דוכ ןאמשְנ ספ

 טי ןמ אב הכ יהֲתְׁשַרֿפבו :דוב ךאש ראהג ניאו

 ארמ וא  דנַתיִג אהניא םַתSֿג דומעמ םלכַת
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 ב איבנה יגח באתכ בלשת

 ךאינב הכ יװר זַא םהנ ָהאמ ָםראהָנו תסיב

 - לונשמ אר דו לד רש הדאהנ דנוארכ לכה
 ןמו תסַא ראבנַא רד זונה םכת איִא : דיזאס טי

 אר דוכ ָהָימ זונה ןותיז תכרדו ראנַאו ריִננַאו

 :דאד םַהאֹוכ תַכְרַב זור ןיא זַא * דנַא הדרואינ

 האמ םראהנו תסיב רד םווד ךאב דנואדכ ָםאלַכו כ
 אר הָדֹוהְי ילאו לֶבָּבְרְז + תפנ הרש לזאנ יִנֵח רַב אנ

 לְלזַהמ אר ןימזו אה ןאמסָא ןמ וגב הדרַכ באטכ
 םהאוכ ןוגזאו אר ךלאממ יִסרכו : תכאס םַהאֹוכ בכ

 םַהאוכ ךאלַה אראה תַמא ךלאמַמ תק דומנ
 ןוגנס אר אהנָא ןאראוסו אה הבארעו תכאס
 ךֵׁשמְׁשְב אהנָא ןאראוכו אה בסַאו דרכ םַהאכ

 לֵתַמ ארת הכ דיוגימ דנואדכו תפְרְג םהאוכ ארת
 הכ אריז תכאכ םהאוכ םתאכ ןיגנ

 לוק * םַא .הדיזגרב ארת ןמ -
 : תפָא ןיא תֹואָבְצ הוה
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l=א בב  

 א באב

 א םאלב שורד םווד לאס וַא םתשה האמ רד
 לזאנ איִּבִנַה ודעְָּב הֶיְכָרְבַּב חיִרַכְז רב דנואדכ
 ב ראיכב אמש ןארדפ רב דנואדכ : תפג הרש

 ג תֹואָבְצ הוה וגב ןאשיאב ספ + דוב ךאנבצנ

 הֹוהְי לוק * רינכ תשנזאב ןמ וסב .דָוגימ :ןינְ

 וסב ןמ דיוגימ תואבצ הוהיו ' תסַא ןיא תּואַבְצ

 ד ןאררפ לְּתְמ אמש : דומנ .םהאוב עונה אמש
 אדנ אר ןאשיא לס יאיִבְנַא הכ דישאבמ דוכ
 האר וַא דיוגימ ןינְג תֹואָבְצ הֹוהְי דְנֵתַפג הדרכ
 תשנ זאב שיוכ דב לאמא זַאְו רו5 תשז יאה
 דנָריִנשנ ןאשיא הכ דיוגימ דנוארב אמָא דייאמנ
 ה דנתפה אָגכ אמש ןארדפ : דנדאדנ שוג ןמָבו

 ו םאלכ ןכיל : דננאמימ הדנז השימח איבנָא איִאְ

 רַמָא איִבְנַא דוב ןאגרנב הב הכ ןמ ןייארפו

 ' תֿפְרנ רד אר אמש ןאררפ איִא םדוב .הדומרפ
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 ב איבנה יגח באתכ לשת

 אב ןמ הכ אריז .דיושָב לוגשמ הכ ריאמרֿפמ
 רב :תסַא ןיא תֹואָבצ הָוהְי לוק  םַתֹסַה אמש ה

 ןֵרַא ןוריב ןיח רה הכ ידהע ןַא ָםאלכ בפח

 חור הבנוו םַתסַב אמש אב םִיִרצִמ זַא אמש
 ןאסרַת דשאבימ םיאק אמש ןאִמ רד ןמ

 : דישאבמ
 רניד העפדכי דיוגימ ןינְג תּואָבַצ הָוהְי הכ ארז ו

 ןימזו אה ןאמסַא ינאמז  ךדנַא זַא דעב זינ ןָאו
 ימאמתו : תכאס םהאוכ לזלזתמ אר יכשבו אירו ז
 עימג תליצפו תכאס םהאוכ לזלזתמ אראה תמא
 הכ דיוגימ תּואָבְצ הָּוהְיְו דָמִא דנהאוכ אה תמא

 : תכאפ םַהאוכ רפ לאלְנ זַא אר הנאכ ןיא
 ןָאזַא אלטו ןכ ןָאַא הרקנ דיוגימ תואָבְצ .הָוהְי ה
 ןיא ְךֹכֵא לאלג דיונימ תֹואבצ הֹוהְי : תסַא ןמ ט

 דוב דהאוכ רתמיטע שלא לאלג א הנאֿכ
 ' דישכב  םהאוכ אר יתָמאלְס ןאכמ ןיא רדו
 : תסא ןיא תֹואָבְצ הֹוהְי לוק

 םווד לאס וא םהנ האמ םראהגו תסיב ןור רד י
 לזאנ איִבָנַה .יִנח הטפאוב דנוארכ םאלַכ שירר

 ןאנָהאכ זַא דיוגימ ןינָג תּואָבַצ הָוהְי : תפנ הרש אי

 יפכ רגַא : סופו ןכ לָאֹוכ תעירש ָהְראב רד ג
730 



 אלשת ב איבנה ינח באתכ
 דראד רב דוכ המאנ ןמאד רַד אר סדקמ תשוג

 רַהְב אי ןנור אי בארש אי שא אי ןאנב שנמאדו

 דהאוכ סדקמ ןָא איִא דרוכ רב רניד ךארוכ םֶסק

 יי דיסרפ יִגַח סַפ :יִנ הכ דנדאד באוָג ןאנַהאכו רש
 וַא יכי דשאב הרש סגנ יתימ וא הכ יסֵכ רגַא

 דש רַהאֹכ סגנ ןַא איִא דיאמנ סמל אר אהניא

 : רש דַהאוכ סגנ הכ דנתפג באוג רד ןאנהאכו

 רי דיאמרפימ דנואדכ תפג הדומנ םלַכַת .יִנַח ספ
 ןינָגמַה ןמ ָרמנְב תמא ןיאו דנַתֹסַה ןינגמַה םוק ןיא

 ןינְג ןאשיא יאה תפד לאמעַא ָהָמַהו דנשאבימ
 סגנ רנרבימ אְננָא רד הכ יהיה רַהְו תפָא
 ומ זַא .דיזאפ לוגשמ אר דוכ לד ןַאלַאו + רשאבימ

 יגנס רַב .יגנפ הכנָא וַא שיפ ןיזַא לבקו זור ןיא

 מ יִמאמת רד : דוש התשאדג דנוארכ לכיַה רד
 דמָאימ (ןכ) תסיב הדותב יס ןוָג םאיִא ןיא
 דמָאמ הנאכימב יסכ ןוו דוב (ןמ) הד טקפ
 לטר תפיב טקפ רֶׁשֹכְב ןאּוא למטר האגנפ את
 וי אמש יאה תסד לאמעַא ימאמתו אר אמשו :דוב
 דנואדכ ןכיל םֶרַז גרַנַתו ןאקריו םומס ְךאבְב אר
 חי דוכ לד ןאָלא : דידומננ תשנזאב ןמ וסב דיונימ
 ןור א ינעי דעֶבְב ור ןיא זַא דיזאס לוגשַמ אר
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 א איבנה נה באתב הכשת

 דזמ הכנַאו ריוש ימַנ םרנ אֹמַא רישופימ (תכר)

 אה .ןאהס- הפיכ רב אר  שיוכ ךומ רריגימ

 דוכ לד דיוגימ ןינָג תֹואבצ הוהי ספ : רראדגמ ו
 ח

| 

 בי

 רב הוכב : דיזאס לוגשמ דוכ יאה הארב אר

 דנוארכו דייאמנ אנב אר הנאכ הררוַא בוָנֹו הדַמָא

 : תפאי םַהאוכ לאלג הרש יצאר ןַא וא דיוגימ
 ארנָא ןוו רש םכ ךניאו דידוב ראיסב ְךמַתֹנמ

 תֹואבַצ הֹוהְי * םדימד ןָא רַב ןמ דידרוָא הנאכב

 הכ תסַא ןיא בנס ' תסיִנ ןיא בבכ הכ דסרפימ

 אמש וא םאדכ רַהֹו דנאמימ בארכ ןמ ָהְנאכ

 ןאמפא בבס ןיא זַא : דיבאתשימ שיוכ ָהנאכב

 רושימ התשאד זאב םנבש זא אמש רטאכב אה

 ןמו : רדרנימ התשאד זאב שלוצחמ וַא ןימזו
 רוגנַא ךיצעו הל רַו אה הוכ רַבּו ןימז רַב
 רבו .דנאיורימ ןימז הֶננָא רַה רבו ןותז נורו

 אה תפַד יאה תקשמ יִמאמְתו םיאהבו ןאסנא

 : םֶדנאוכ אר ילאפ ךשכ
 קָרְצוהְיְִּב .עָשוהיו לֶאיִתְלַאשְרַּב לָבְּבִז האגנָא
 הוי לֹוְב םוכ היקב ימאמתו הנַהַכ סיאר
 הֹוהְי הכנאנג איִבֵנַה .יִנח םאלכבו דוֿפ יאדכ
 דנדאד שוג דוב הדאתסְרַפ ארוא ןאשיא יאדכ
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 טבשת ב |[ א  איבנה נח באתכ
 גי דנואדכ לומר יִגַחו + דנריפרַת .דנואדכ וא  םוקו
 : תפג הדרכ ןאיב םוק יארְב אר דנואדכ אג
 הָרוהְי לאו לֶאיִתְלשךַּב לָבָבִרז חור .דנוארכו
 ימאמת חורו הנַהַכ םיאר קָרְצְוהְיְרַּב עשוי הורו
 רַדֹו דנְב את דינאזיגנַא רַב אר םוק היקב
 : דנזאדרפ ראכב דוכ יאדכ תֹואָבְצ הֹוהְי ָהְנאֿכ
 וט לאס וא םשש האמ ָםלאהגו תסיב תר דר

 : רש עקאו ןיא האשדאפ שָויִרַד םווד

i 

 ד

 2 באב

 א םאלכ םתפה האמ םכװ תסיב תור רד
 : תפג הרש לזאנ איִבְנִה ינח ָהטסאוב דנוארכ

 קרה עשה הֶרּוהְי ילאו לֶאיתְלׁשב לבב
 : ןנב הדרכ באמַכ אר םוק היקבו הנהַב ָתיאָר

 יאו הדנאמ יקאב הכ אמש ןאיִמ רַד תסיכ
 ספ רשאב הדיד שניתסכנ לאלג רד אר הנאב
 רד איִא ךיאמנמ הנוגנ אמש ַפנ רד ןָאלַא
 * ןָאלַא אֹמַא + רָיאמְנימנ זיג אנ אמש מנ
 יִאְו שאב לד ױק לָבָּבִז יִא דיוגימ דנואדב
 יאו שאב לד יוק הנהכ םיאָר קָדְצהְיְרְּב עשה
 רנוארבו דשאב לד | יוק ןימז םֹוק מאמת
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 ג איבנה הינפצ באתכ וכשת

 תיארכ הָוהְי : דושנ תסס ות יאה תסד ןויצ יִא זי

 וא * דאד דַהאֹוכ תאגנו תפָא רידק ות ןאימ רַר

 תבחמ רֶדו דומנ דהאוכ ראיסב ידאש ות רב

 ות רב אה דורס אבו תפאי דהאוכ ימארַא דוכ

 דיִע תַהְגב הכ אר ינאנָא :דומנ דַהאוכ ידאש חי

 םהאוכ עמְג דנתסה ות ןאזַאו רנשאבימ ןוזחמ אה

 : דובימ ןיגנכס ךאב ןאשיא רַב ראע הכ דומנ
 ות רב הכ ינאנָא ַהַמַה רב ןאמז ןָא רד ךניא טי

 ןאגנלו דינאסר םַהאֹוכ תאפאכמ דנדרַבימ םלט

 עמנ אר ןאג הרש הדנארו דינאהְר םהאוכ אר

 רד ןאשיא ךאע הכ אר ינאנָאו דרכ םחאוכ

 םהאוכ םֶסָאְו חיבכַת לַחַמ דובימ ןימז .ימאמת

 םַהאֹוכ רַד אר אמש ןאמז ןָא רד : דינאדרנ כ

 דרכ םהאוכ עמנ אר אמש ןאמז ןָא רדו ררוָא

 אר אמש ןאריסַא הכ יניח דיוגימ דנואדכ אריז

 אמש האגנָא םַרוָא זאב אמש ךטנב

 יאה םֶוק יִמאמת ןאיִמ רד אר

 חיבתו םֶפֶא לחמ ןימז
 :דינאררנ םהאוכ
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 איבנה יגח באתכ

 א באב

 א שוירד םווד לאס וַא םשש האמ לא זר רד
 איִבֵּנַה 'גַח הטסאוב דנואדכ םאלכ האשדאפ
 עשוהי הבו הָדּוהְי ילאו לָאיִתְלאָשְדַּב לָבָּבְז הבו
 תואָבְצ הָּוהְי :תפג הדיסר הנַהַכ ָסיאָר קְדצֹוהיְּב

 דניוגימ םֹוק ןיא י דיאמרֿפימ ןינג הדומנ םלַבַת

 ַהָנאֹכ ןדומַנ אֹנֵב תק ינעו אמ ןדמָא תקו
 :תסַא הדיסרנ דנואדכ
 לזאנ איִבֵנַה יִנַח ָהמֹסאוב דננאדכ םאלכ ספ
 רד אמש הכ תסַא אמש תק איִא : תפג הרש

 הנאכ ןיאו .דיוש ןַכאס דוכ ףקפמ יאה הנאכ

 ה דיוגימ ןיִנָג תּואָבַצ הֹוהְי לאח םַפ :דַנאמָב בארב

 : דיזאס לונשמ .שיוכ יאה הארב אר דוכ לד
 רירוכימ * רינָכימ לַצאח ךדנַאו דיא התשאכ ראיסב
 ' דידריִמנ באריס ןכיל דישונימו דיוש ימנ ריס אמָא

 דפ

(9; 

=; 

= 

- 



 ג איבנה הינפצ באתכב דכשת

Cod 

=e 

 םכח דאדמאב רַה * דיאמנ ימנ יפאצנא יבו תסַא

 אמַא דנכ ימנ יהאתוכו דזאסימ ןשור אר דוכ

 אראה תמא : דנאד ימנ אראיח םלאט ךרמ
 בארכ ןאשיא יאה גרב הכ םַא התכאס המקנמ

 ןאריו ןאנֶנ אר ןאשיא יאה הנוכו תסַא הרש

 יאה דהש * רַשאבנ יהְדנֹנכ רובע הכ םא הדרכ

 ינאסנא הנ הכ תסַא הדידרג םַדֲהֹנֹמ ןאנג ןאשיא

 הכשאכ םתפגו : תסַא הדנאמ יקאב ינָנאֹס הנו

 את * יתפרידפימ אר בידֲאַהו ידיפרתימ ןמ וַא

 הָננֲא רה קפאומ רשימַנ םורעמ וא ןכְסמ הכנָא

 רוז הבצ ןאשיא ןכָל * םֶדוב הרומנ ןיִעַת וא רב
 ; דנדינאדרנ דסאפ אר דוכ לאמעַא התסאכרב
 רישאב רַמַתֹנמ ןמ יארְב ריוגימ דנוארכ ןירב אנב

 ךצק הכ אריז םזיכרב תראג תהְנָב הב יור את

 ךלאממו םִיאַמְנ עמג אראה תַמא הכ תפָא ןיא ןַמ

 תדח ימאמתו דוכ בב את םַרוָא םהארפ אר

 ימאמת הכ אריז םזירב ןאשיא רב אר שיוכ שב

 אריז : רש דַהאוכ התכוס ןמ תַריִג ׁשֹתַאְב ןאהג

 זאב אה תַמא הב ךאפ ןאבז ןאמז ןֶא רד הכ

 אר הֹוהְי םסא ןאשיא עימנ את דאד םהאוכ

 ַא : דניאמנ תַדאבַע ארוא לד ךיבו דננאוֿבב
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 הכשת ג איבנה הינפצ באתכ

 רתכה יִנעָי םנאגְדְנְתְסרַפ שבח יאה רהנ !ארואמ
 : דרָוָא דנַהאוכ ןמ יאֹרְב יהָיְדַה םנאגדנכארפ

 ןאיצע ןַמַּב הכ תֵלאֹמְעַא ַהַמַה זַא ור ןָא רד

 ןאמז ןַא רד הכ אריז רש יהאוכנ לגב יהָדיור

 זא דנַא .רורפמ ות רבַכַת וא הכ אר ינאנַא

 הוכ רד רניד יראבו דרכ םַהאֹוכ רוד תנאימ

 גי ןאיִמ רַד אֹמַא + דומנ יהאוכנ רבכת ןמ .סדקמ

 תשארג םַהאֹוכ יקאב ןיכסמו לילב ימוק ות
 : רומנ רנָהאוב לכת דנואדכ םסא רב ןאשיאו

 גורדו דומנ דנַהאוכַנ יֿפאצנָאב לֵאָרשִי היקב
 הדנבירֿפ ןאבז ןאשיא ןאהד רדו תפג דנהאוכנ

 הדרכ אר ןאשיא הכ ארז רש דַהאֹוכנ תפאי

 דַהאֹוכנ יהְדננאסרַתו דיבאוכ דנהאוכ ימארַאַב

 : רוב

 יי ןאוָא לֵארְׁשִי יא אמנ םנרת ןויצ רתָכד יא
 = לד יִמאמְתַב םלָשורי רתכד יֵא * הדב ינאמדאש
 וט יאה תוקע דנוארכ :אמנ רנו ןש ןאמדאש

 הדרכ רוד אר תנאנמשדו התשאד רב ארת

 תסַא ות ןאיִמ רד לֵאָרְׂשִי האשראפ הָוהְי תסַא
 וט ןַא רד ; ריד יהאוכנ אר אלב רגיד באב ספ

 ' סרֶתַמ הכ דש רַהאֹוֿכ התפג םלָשּורְי הב זר
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 ב איבנה הינפצ באתכ בכשת

 ןאריפַא הדומנ רקפת ןאשיא וא ןאשיארכ הָוהְי

 :דרוא דַהאוכ זאב אר ןאשיא

 הכ םֶרינש אר ןומע נב שנ רַפְו בָאֹומ תמאלמ
 החרס רבו דננכימ תמאלמ ארמ םוק הנוגנ
 תֹואָבְצ הָוהְי ןירב אֹנְב : דניאמנימ רכפ ןאשיא

 בָאְומ הכ םסק םרוכ ַתאיַחְב ריוגימ לֵאָרְׂשִי יאדכ
 ' רש דקאוכ הָרמַע לָתָמ ןומע יֵנְבו םדָס לתָמ
 ידֵנַא ינאריו ךמנ יאה הרֿפהו אה ראכ לֶחַמ

 תראג אר אהנָא ןמ םֹוק היקב ' רש רַהאֹוכ

 ףרצַתְּב אר ןאשיא ןמ ַתמא ָהָיִקַבו דומנ דנַהאוב

 רַב ןאשיא בכת בבכב ןיא | + דוא .דנהאוכ י

 הָוהְי םוק הכ אריז רַמָא דַהאֹוכ דָראו ןאשיא

 רכפ ןאשיא רַב הדומנ תמאלמ אר תֹואָבְצ

 דהאוכ ביהמ ןאשיא ךצב דנואדכ ספ :דנַדרַכ אי

 ליאז אר ןאהָנ .ןאיארכ יִמאמְת הכ אריז דוב
 םאדכ רה אה תמא ריאזג עימנו תכאפ דהאוכ

 אמשו :דרכ דנהאוכ תדאבע ארוא דוכ יאנג זַא בי

 :רש ריהאוכ התשכ ןמ ךישמָשַב ןאישַבח יִא זינ

 הדְרַכ זארד לאמש ןימז רב אר דוכ ָתסַרו +
 ינאריוב אר הינו דרכ דהאוכ ךאלה אר רׁשֲא
 ;דומנ רַהאֹוכ לַרָנמ ןאבאיב לֶּתַמ ךשכ ןימזבו

722 

 צד

₪ 



 גכשת ג,ב איבנה הינפצ באתכ

 יי שנאיִמ רַד אה תמא ָתאנאויַח יִמאֹמֲתו אה הלו

 גאת רב תשפ ראכו אקס נרמנ דיבאוכ דנהאוכ

 ןאוָאו תפָרג דנַהאוכ לזנמ שיאה ןותס יאה
 רש דהאוכ עומסמ שיאה הרגנפ וַא הדניארס

 הכ אריז דוב דהאוכ שיאה ןאתסָא רַב יבארכו

 וט ןיא :דרכ דַהאֹוכ הנהַרְב אר ׁשֵדאזַא ןדס בג

 ןְאס ןאניממא רַד הכ ךאנחרפ ְךהַׁש תסא

 וַא ריו םתפַה ןמ תפגימ דוֿכ לד רַדו דובימ
 האגבאוכ * רש בארכ הנוגג * תסינ ירניד ןמ

 רובע ןַא וא הכרַה * תסַא הרידרג תאנאוִיַח

 רהאוכ אר דוכ ַתפַד הדרכ היָיְרכס ןָא רב דנכ

 : דינאבנג

 ג באב

 א : הדננכ םלט ָסְנְנ ןיגנַא הָנתֿפ ךהַׁש רב יאו
 ג רַו דכידפימנ אר בידֲאַתו דונשימנ אר זאוא

 ברקת רוב יארכ רבו דיאמנ ימנ לכְוַת דנוארכ
 ג ןארג ןאריש שנורדנַא רד שנארורס :  דָיוְניִמנ

 ימנ יקאב חבצ את יֹיְג הכ בש ןאגרג שנארוארו

 ד'* דנָא ראכ תַנאיִכְו רורגמ ׁשיאיִבְנַא : דנרארנ

 תעירשבו = דנזאסימ | םֶננ אר סרק שנאנַהאכ

 ה לדאע שנורדנַא רד דנוארכ : דנדיזרוימ תפלאכמ
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 א איבנה הינפצ באתכ כבשת

 ןאשיא תלוד ןירב אנב : דינאפַר םַהאוכ תבוקע ג
 ' רש דַקאוכ בארכ ןאשיא יאה הנאכו נאראת

 אהנַא רד אֹמַא דומנ דנהאוכ אנב אה הנאכו

 דנהאוכ פרג אה ןאתסכאתו רש דנהאוכנ ןכאס

 : דישונ דנהאוכנ אר אהנַא בארש אֹמַא דרכ

 תסא ךירזנ ' תסַא ךידזנ דננאדכ םיטע ןור די

 דנואדכ ןור ןאוא * רפְרימ רתמאמת הָנֹרַח יִדוזבו

 יבלָתְב ןַא רד רָא רז ָךרַמו תפָא עומסמ
 ' תסַא בַצג ןור זורנא :דרֹוֲא דַהאֹוכ רַב דאירפ וט

 יכיראת ןור ינאריונ יבארכ ןור בארטצאו יגנת ןור

 אנרכ ור + טיל ָתַמְלפַו אה רבַא ר תַמלְו מ
 ךצבו ראד ראצה יאה רהש ךצב גנג ָהָמאגנהו

 םלוַאימ ּגנַתַב ןאנָנ אר ןאמדרמו :דנלב יאה גרב זי

 הנואדכְב הכ אריז תפָר דנהאוב האר הנארוכ הכ

 ראבג לתָמ ןאשיא ןוכ סַפ * דנַא הריזרו האנג
 : רש דַהאֹוכ התכיר ןיגרס דננאמ ןאשיא תשוגו

 ןאשיא יאלט הנו הרקנ הנ דנואדכ בג ור רד חי

 א ןאהג ימאמְתְו דינאהר דנאות אר ןאשיא

 הכ ארז רש רַהאֹוכ התכוס וא ְתַכיִג שתֶא

 דראו ךאנלוה יִתֹכאלַה ןאהג ןאנכאס יִמאֹמְת רַב
 : דרָוַא דהאוכ
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 אכשת ב איבנה הינפצ באתכ

 בבא

 א דייִא םהארפ דיראדנ איַח הכ יתַמא יא

 ב דָרָָאיִב ןאתנ םֶכח הכנָא וַא לבק +: ריושְב עמגו
 = ָתְדח הכנָא זַא לבק * דַרֹגב האכ לָתָמ ר ןָא
 וא לבק * יָא דנו אמש רַב דנואדכ םשכ
 ג יִא : דסרב אמש רב דנואדכ םשכ ור הכנָא

 דיִרָוָאימ אָגַב ארוא םאכחַא הכ ןימז ןאמילַח ץימְנ
 הכ דיאש דייונב אר עצאוַהו דיִבָלַטְב אר תלאדע
 :דֹוׁש רותסמ דנוארכ םשכ ןור רד

 ד ןאריו ןולְקָשָאְו דושימ ךורתמ אש הכ אריז
 ןארכא רהט תקו רַד אר דורש להַאו רדרגימ

 ה + רושימ המכ השיח א ןורקעו דניאמנימ

 ' דננכאס אִֹרַד לָחאס רַב הכ ןאיִתְרְכ תמא רב

 ךצב דנואדכ םאלְכ םיִּתַשִלּפ ןימָז יא ןענְכ יֵא
 הכ םנכימ ךאלַה ןאננ ארת ןמו תסַא אמש

 ,אירד לחאסו :דב דַהאוכנ ןכאס ות רד יסכ
 ןארנפסוג יאה לנָאו ןאנאבש יאה עתרמ עצומ
 ז ןארנאכ היקב יאֹרְב אירַד לחאסו : דוב דַחאוכ
 ןאהאגבש * דֹנָגְב ןַא רַד את דוב דהאוכ הָרּוהְי
 אריז  ריבאוכ דנַהאוכ ןֹולְקׁשַא יאה הנאב רד
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 איבנה הינפצ באתכ

 א .באב

 ןֹומֲאְּב והָישאי םאיַא רַד הכ דננאדכ םאלְכ א
 הָיְלַרנְַּב .ישוכְרּב  הָיְנָפַצ רב הָדּוהְי האשדאפ
 : רש לןאנ הֶיקְְַַּב הָיְרמַאב

 ןימז ור זַא אראה זיג ַהַמַה הכ דיוגימ דנואדכ ב

 םיאהבו ןאסנא : תכאס םַהאֹוכ ךאלַה לכ לאב ג
 אירד ןאיהאמו אוַה ןאֹנרמ * םזאסימ ךאלַה אר
 ְךאֹלַה ןארירש אב אר םדאצַמ יאה גנו
 עטקנמ ןימז יור ודא אר ןאסנאו ' םזאסימ

 דוב תפר : תסַא ןיא דנוארכ לוק * םיאמנימ ד
 זארד םלשורי הָנָכַפ עימג רבו .הָרּוהְי רב אר

 ןאדַבַאֹמ יאה םסאו לעב היקב * םיאמנימ
 : םואסימ עטקנמ ןאכַמ ןיא וַא אר ןאנהאכו

 אה םאב רַב אר ןאמפָא ָךֵכְשְל הכ אר ינאנַאו ה
 הֹוהְי הב הכ אר ןאנָרנְתסְרּפ ןָאו * דֹנַתסַרפימ
 דננכ םּוכְלַמַב הכ אר ינאנָאו דנכוכימ םָק

 דַתְרמ הוהְי יוריפ זא הכ אר ינאנָאו : דנרוכימ ו
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 טישת א איבנה הינפצ באתכ

 דנבלטימנ אר דנואדכ הכ אר ינאנַאו * דנַא הרש
 : דניאמַנ ימָנ תלָאפַמ וא וא

 הכ אריז * שאב שומאכ הָוהְי דנוארכ ךוצחב

 יינאברכ דנואדכ הכנוג תסַא ךידזנ דנואדכ זור

 סידקַת אר דוכ ןאגרש תועדו תסַא הדרכ איהמ

 עקאו דנואדכ ינאברק ור רדו : תסַא הדומנ

 האשדאפ ןארספו ןארורפ רב ןכ הכ דש דַהאֹוב

 תבוקע דנשופימ הנאגיב סאבל הכ ינאנָא המהו
 מ ינאנַא ַהַמַה רב זורנַא רו : דינאסר םהאוכ

 ' דינאסר םַהאֹוכ תבוקע דנהנימ הנאתסַא רַב הכ

 םלמ וַא אר דוֿכ ָךנוארכ ָהְנאכ הב ינאנַא רַב
 : דנזאפימ רפ בירֿפו

 וַא יהָרענ יאדצ זורנָא רד הכ דיוגימ דנואדכו

 יגְתסַכַשו םֹוד הלַחַמ זַא הללו יהאמ ַהזאורד
 אי ןאנכאס יִא : דש דָחאוכ עומסמ אה לַת זַא ימיטע
 ןענּכ םןק מאמת הב אריז דייאמְנ הללו ׁשּתְכִמ
 דנראדימ רַב אר הרקנ הכ ינאנָא הָמַהְו הרש ףלח
 אר םלשורי תקו ןֶא רדו :דנַא הדיררנ עטקנמ

 הכ ינאנָא רבו דומנ םָהאוכ שיתפת אה :גארגב

 יאה לד רו דנַא התסשנ דוכ יאה דרד רד
 ידב הנו דנכימ ייוכינ הנ דנואדכ דניוגימ דוכ
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 ג איבנה קוקבח באתכ זטשת

 רב אלאבב אר שיוכ יאה תסדו ראד אר דוכ
 דוכ יאה גרב רַד האמו באתפַא : תשארֿפַא אי

 הזינ ןתרפ זאו תיאה רית ךונ זַא * דנדאתסיא

 ' ידימארַכ ןאהג רד בצנ אב :דֹנֵתּֿפַרְב ות קארב בי

 יארְב :ידומנ לאמיאפ אראה תמא םשכ אבו ג
 ' יִדַמָא ןוריב דוכ ַתיִׁשַמ יצאלכו שיוב םוק תאגנ
 ארנַא סאסַאו ידז ןארירש ןאדנאכ וַא אר רס

 ןאראדרפ רס : הָלָס * ידומנ ןאידע ןדרַנב את ד
 הכיניח יתכאס חורגמ ןאש ךוכ יאצעב אר ןאשיא

 הדנכארפ ארַמ את  דנדַמָא דאב דרג לֶּתִמ

 ןאניכסמ הכ דוב ןיא רד ןאשיא ישוכ * דנזאס

 רב דוכ ןאבסַא אב = : דנַעְלבַב חיפכ רד אר ומ
 ןוג : ידימארכ ראיפב יאהבָא ָהובנַא רבו אירד מ

 םיאה בל ןָא ןאוא זַאו ריזרלב םיאשחַא םרינש

 הרש לֿכאד םיאה ןאוֿכתסאַב ינְיסופו * דיבננב
 תחארתסא יגנת זור רֶד הכ * םדיזרל דוכ יאנ רד
 רהאוכ לילד אר םוק הכ ןָא הכ ימאננַה םבאי

 ריִגנַא הָנ רנַא :דַרוַא הלמַה ןאשיא רַב תֿכאס זי
 דושנ תפאי אהומ רד הוימו דרואינ הפוכש

 הקודָא אה הערומו דדרנ עיאצ ןותיו לצאחו
 אה המרו רש עטקנמ לגָא זַא אה הלו * דהדנ
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 זישת ג איבנה קוקבח באתכ

 חי דנואר5 רד ןמ ןכיל + רשאבנ אה הליוט רד

 דו שיוכ ָתאַגְנ יאדכ רדו רש םהאוכ ןאמדאש

 מי יאפו תפַא ןמ תווק דנואדכ הָוהְי :דומנ םהאוכ
 דנאדרנימ והֲא יאה יאפ לֵתָמ אר םיאה

 ןאמארכ דנלב יאה ןאכַמ רב ארַמו

 ןאיננמ ךאלאס יארב * תכאס ראו

 : ראתוא תאוד רב
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 ג | ב איבנה קוקבח באתכ דישת

 דהאוכ דראו ות רב רנוארכ תסאר תסד הסאכ

 אריז + דוב דהאוכ ות לאל רב ייאופר יקו רַמָא

 הב תאנאויַח תַבאלַהְו ידומנ ןונבל רַב הכ ימלט
 * דינאשופ דהאוכ ארת דוב הרינאפרַת אר אהנָא
 רבו רהשו ןימז רב הכ ימלטו ןאמדרמ ןוכ בבסב

 :ידינאסר שנאנכאס ץימג
 ָהְדנזאפ הכ תסַא הדיאפ הָנ הדישארַת תב וַא חי

 הדש התכיר תב וַא אי דשארתב ארנַא ןַא

 רוכ תענצ רַב ןָא ַהֶדואס הכ * גורד םלעמו

 יאו :דואסב אר גנג יאה תבו דיאמנב לכבות טי
 גנג גנפבו ןש ראדיב דיוגב בונב הכיסַכ רַב

 ךניא * רַהַד םילעת ןָא הכ דושימ איִא זיברַב הב
 שנורדנַא רה ןכָל דושימ הדישופ הרקנו אלַטב

 לכח רד  דנוארכ אמא : תסינ חור אקלממ כ

 יו  ךוצחב ןאהנ יִמאֹמְת ספ תסַא שיוכ סדק

 : דשאב שומאב

 נ.באב

 דנואדכ יֵא : תווניִנָש רַב איִבֵּנַר קוקבח יאעד | בא

 דנואדכ יִא * םדידרנ ןאסרת םדינש ארת בכ ןוג

 רד * כ הרנז אה לאס ןאיִמ רד אר שיוכ למע
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 ומשת ג איבנה קוקבח באתכ

 תַבצנ ןיח רדו זאפ ףורעמ ארנָא אה לאס ןאימ
 | :רוַא דאיִב אר תמחר

 ג * ןְראָּפ קוכ זַא סודקו דַמָא ןָמִת וא אדכ

 ימת דינאשופ אראה ןאמסָא וא לאלְנ * הָלְס
 ד לֵתָמ וא ֹותְרפ :רידרנ ןלממ וא ַחיבסַת זַא
 ' רידרנ עטאס עאעש יו תסד ואו דוב רונ

 ה יו יור שיפ :דוב אָגנָא רד וא תווק רתסו

 :רובימ וא יאה יאפ ךזנ בת שַתֶאו * תפרימ אבו

 דנכֿפַא רַטַנ וא  דומיַפ אר ןימזו דאתפיאָב וא

 ילֹוַא יאה הוכו תכאס הדנכארפ אראה תמאו
 יאה  קירט * רנדש םכ יִדַנֲא יאה לתו דגַתסנ
 רד אר ןשוכ יאה המיִכ :תֹסַא ינאדואָג וא

 : רש ןאורל ןיִרִמ ןיִמְז יאה רדאָגו םדיד .אלַב
 התכורֿפַא ות בצנ אה רהנ רַב איִא דנואדכ יא

 אירד רב ות טינו אה רהנ רב ות םשכ אי רש

 יאה הבארעו דוכ ןאבסַא רב הכ * דמַא דרו

 מ "אמאמַת ות ןאמכ ; :ירש ראוס שיוכ ידנמחתפ

 ַםאלָכ רד הכייאה םסק קֿפאומ * רש הנהַרב

 אר  ןימז * הָלָס * יהָררוכ טאבפַא יארְב .דוכ
 דנדיד ארת אה הוכ : יתכאס קשנמ אה רהַנָב

 ןאוָא הגל * רש יראָג אהבֲא ליפו דנתשנ ןאזרלו
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 אה חֹול רב ארנָאו סיִונַב אר איִאֹר תפגו ראד
 : דנאוכ דנאֹוַתָב ארנָא הדנוד הכ אמנ שקנ ןאנְג

 תסא ןַײעמ תקנו יארְּב זונה איִאור הכ אריז

 ריִבֲאַת הֶג רנַא * דיג ימנ גורדו דבאתשימ רצָקמַב

 התבלַא הכ ארז שאב רטתֹנמ שיארב דיאמנ
 ןאג ךניא : דומנ דַהאֹוכנ גנרדו דַמַא דַהאֹוב

 דרַמ אמא רשאבימנ תפאר וא רד רבכתמ ךרמ

 יתסרדב :דומנ רַהאוכ תסיז דוכ ןאמיאב לדאע
 ימנ ימארַא רורגמ ךרמו תסַא הדנבירפ בארש הכ

 תאומַא םלאע לַתַמ אר דוכ תוהש הכ * ררילפ

 הכלב * רוש ימנ ריס תֹומ לֶּתְמ שדובו רָיאופאימ
 ימאמתו דנכימ עמג דוכ ךזנ אראה תַמא עימְג

 ספ : דרואימ םַהאֹרַפ ןתשיוכ יארְב אראה םוק

 יאמעמו דז דנַהאונ ילתמ יו רַב ןאשיא עימג איֵא
 תפג דנהאוכנו * (ררוָא דנַהאֹוכנ) יו רב זימַא ןעט

 תפינ יו ןאזא הכ אר הָנֲא הכיסכ רַב יאו

 אהנהר ראב ךיז אר ןתשיוכו * יִכָב את * ריאזפאימ

 דנהאוכנ רב ןאהָנאנ ות רב ןאגְדנזג איִא : דהנימ

 ארתו רש דנַהאוכנ ראדיב תנאגָדנַראזָאו תסאכ

 יאה תַמא ות הכנוג :דומנ דנהאוכנ ןאראת

 אה םוק היקב מאמת יהָדרַכ תראג אר יראיסב
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 ב איבנה קוקבה באתכ

 ןאמררמ ןוכ בבסב * דומנ דנהאוכ תַראֹג ארת

 :יהָדומנ שָנאנָכאס עימנו רהשו ןימז רַב הכימלטנ
 בסָכ אר ידב דוב ָהְנאֹכ יארְב הכיסכ רב יאו

 דנלב אג רַב אר דוכ ָהְנאיִׁשֲא את תפָא הדומנ

 :דנאהרב אלב ַתסד וַא אר ןתשיוב .התבאס

 יהֵדרַכ ריבדַת שיוכ ָהְנאכ ַתַהְנב אר ייאוסר

 ַךֹצ רַב הדומנ עטק אר ראיסב יאה םֶוק הכניאָב

 ראויד זא גנכ הכ אריז : יהָדיזרַו האנג שיוכ ןאנ

 אה בוָג ןאיִמ וַא ריתו דַרוָא דַהאֹוכ רַב דאירפ

 | : ראד דהאוכ באוג ארנַא

 יהיִרקו דנכימ אנב  ןוכַב ירהש הכיסכ רַב יא)

 וַא ןיא איִא + ךיאמנימ ראותסא יפאצנא יב הב

 שתֶא יארב אה םוק הכ תסינ תואָבְצ הָוהְי ָבְנאָג

 אר ןתשיוכ תלאטב יאֹרְב ףיאוטו דנשכימ תֶקָשמ

 תפרעמ וא ןאהנ הב אריז : דניאמנימ התסכ

 אהבָא הכ יֹוחַנָב רש רַהאוכ ולֶמַמ דנואדכ לאל
 ָהָיאסמַה הכיסכ רַב יאו : דזאסימ רותסמ אר אירד

 אר שיוכ ךהז הכ ות רבו דנאשונימ אר דוכ

 ארוא נְהַרְב את יזאסימ תסַמ זינ ארוא התכיר

 יהאוכ ריס לאל עב .ייאופר וַא ות + ירגְנַב
 ' זאפ ףשכנמ אר שיוכ הפלג שונָב זינ ות * רש
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 א איבנה קוקבח באתכ ישת

 את דנמארכימ ןאהג תעסו רַד הכ םנאזיגנַאימ

 ףרצתב תסינ ןאשיא ןַאוַא הכ ארייאה ןֵכסַמ

 םכח * דנשאבימ ביהמו ךאנלוה ןאשיא + דנא +
 : דושימ רדאצ ןאשיא ָךוכ וא ןאשיא לאלו

 וַאו רַת ךאלאָג אה גנלפ זַא ןאשיא ןאבסַא ח

 תסְג ןאשיא ןאראוסו דנְרַת ור זית בש ; ןאגרג

 הדַמֲא רוד יאנ א ןאשיא ןאראוסו ' רננכימ זיכו

 : דנרפימ דבאתשב ךארוכ יארֶב הכ יבאקע לֶּתְמ
 ןאשיא יור תַמיטע דניָאימ םלט יארב ןאשיא ָעימָנ ט

 עמ גיר לֶּתָמ אר ןאריסַאו תסא שיפ ףרטב
 אזהְתְסִא אר ןאהאשדאפ ןאשיאו : דנָנכימ י

 '* דנשאבימ ןאשיא ָהְרְככַמ ןארורסו דניאמנימ

 הדות אר ךאכו דנרנכיט אה העלק המה רַב
 לִתָמ ספ : דנואסימ רֿכסמ אר אהנָא הדומנ אי

 * דנושימ םרגמו דננכימ רובע התפר באתשב דאב

 : תסַא ןאשיא יארכ ןאשיא תווק ןיא

 לוַא וא ות איִא ןמ סורק יִא ןמ יארפ הוי יא בי
 אר ןאשיא דנואדכ יִא * דרמ םיהאוכנ ספ יתסינ

 אר ןאשיא הרכצ יִאְו יהָררַכ ןייעמ ירואד יארְב

 רתכאפ ות ןאמשְנ : יהֶדומנ סיסָאַת ביִדֲאַת יארב ג

 יפאצנא יב הבנ ירגנב ידַבְב הכניא וַא תסַא
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 .אישת ב,א איבנה קוקבח באתכ

 ןאראכ תנאיִכ אֹרָנ םַפ דרַכ ינאות ימנ רטנ

 אר יסכ רירש הכיניחו ייאמנימ הטחאלמ אר

 שומאכ דעלבימ תסַא רַת לדאע שדוכ וַא הכ
 די ךננאמו אירד ןאיהאמ לֶתָמ אר ןאמדרמו + ינאמימ
 ומ וא +: ינאדרגימ דנראדנ ימכאח הכ יתארְשַה

 אר ןאשיאו רֵׁשֹכמ רַב באלקב אר ןאשיא יגמַה
 אר אהנַא שיוכ רות רדו דריגימ דוכ םאדב

 ןאמראשו רורסמ תַהְגניא וא * דיאמנימ עמג

 מ ינאברק דוכ םאד יארְב ןירב אנְּב : דשימ

 ' דָנאזוסימ רוכב שױכ ךות יארְבו דנארדנימ

 רידל יו ךארוכנ הברפ אהנָא וַא וא ביצנ הכנוג

 יי ילאכ אר דוכ םאד תַהננא זַא איא : דושימ

 גרד אה תמא ןתשכ התסויפ זַאו דרכ דַהאֹוכ

 : דומנ דהאוכנ

 ה באב

 א גרב רבו םַתסיִאימ דוכ האג ןאב הדיר רב

 םניבב את רש םהאוכ בקארמו * םושימ אפרַב

 םתיאכש ַהְראב רדו תפג דַהאֹוכ הָנ ןמַב וא הכ

 ב באוָג ארַמ רנואדכ ספ :דאד םהאוכ באוָג הֶג
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 ג איבנה םוחנ באתכ חשת
 ' רואיִב בָא תַא הרצאחמ יארְב : דנאזוסימ אר די

 לכאד לגב זאכ םֶכחַתְפמ אר דוֿכ יאה העלְק
 אר יזפ רֹוגַא ָהְרוכו ןִּב אפ אר טאלמו וש

 דהאוכ ארת שתַא אגנָא רד :אמנ תַמְרַמ וט

 לַתָמ ארת התכאס עַטקנמ ארת רישמשו דינאזוס
 ריתָכ םֶרַכ לֶתְמ אר ןתשיוב דְרוכ דהאוכ םרכ
 אר תנארנאת : ןאדרג ראמשיב ךלמ לתַמְו ןכ
 םֶרַכ למ * ידרכ רתדאיז ןאמסָא ןאגראתס א
 ות ןאראד את : דנרפימו דננכימ / גאראת אה

 ָהֹובנַא ָךננאמ תנאראדרפו דניאה ךלַמ ךננאמ
 דורפ אה ראויד רב דרס ור רד הכ דנַא דארג
 יאְנְו דנרפימ דוש םרג באתפַא ןוָג אמָא דניאימ

 האשדאפ יִא :תסַא אגכ הכ תפינ םולעמ ןאשיא חי
 הדיבאוכ תיאפרשו התפר באוכב תנאנאבש רושא

 יפכ הרש הדנכארפ אה הוכ רַב ות וקו דנַא

 יגתסכש יארְב :דנכ עמג אר ןאשיא הכ תסינ ט

 דרידפימנ גאלע ות תחארגו תסינ ימאיִתלֲא ות
 ות רַנ דונשמ ארת ָהֶזאוא הכרהו

 הכ תסיכ אריז דנזימ ךתסד
 | לֶא ילֵא וא רַב ות ָתרארַש

 : דָיִאיִמְנ דראו םאוד

 - ט
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 איבנה קוקבח באתכ

 א באב

 ב א דנוארכ יִא :דיד ארנָא איִבְנַה קיקנח הכ יחו
 יכְב את * יונש ימנו םרנַאימ רב דאירפ יכְב את

 ימנ תאָגו םרוָאמ רַב דאירֿפ םלט וַא ות מ |
 ג יהָדמ ןאשנ ןמב אר יפאצנא יב ארֶנ : יהד

 ןמ ור שיפ םלטו בַצֹֿנ ייאמנימ רמנ םַתַס רבו
 רס תמצאכמו דיִאימ דידפ העואנמ * רשאבימ

 ד תעירש בבס ןיא וא :דנכמ דנלב אר רוכ
 רש ימָנ רדאצ וגרַה תלאדעו תפָא הרש תפס
 דאמנימ הטאחַא אר ןאלדאע ןארירש הכנוג
 :דדרגימ רדאצ הרש גוועמ Aes ןירב אב

 ה דייאמנ הטחאלמו דיגכ רטנ אה תמא ןאימ רד

 אמש םאיא רד הכ אריז * דיוש רייחתמ תדשבו

 ןַא זא םפַה אר אמש רגַא הכ םנכימ יראכ

 ו ךניא הכ אריז : דרַכ ריהאוכנ רואב דנזאס רָבַכַמ

 רב אר ןאינאדלכ ינעי וכ דנתו ךלַת תמא ןָא
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 ג | ב איבנה םוחנ באתכ ושת
 ןמ רַעמ תֹואָבַצ הֹוהְי ןָאלַא אֹמַא : תכאסימ ג

 םהאוכ דודַב אר שיאה הבארעו םַתֹסַה ות ָךצְב

 דַהאוכ ךאלַה ארת ןאיז ןאריש ךישמשו דינאזוס

 דומנ םהאוכ עטקנמ ןימז זַא ארת ךאכשו תכאס

 : רש רהאוכנ עומסמ רניד תנאינליא ןאוַאו

 ב

 גורד וא שמאמת הכ זיר ןוכ ךהש רב יאו א

 : דוש ימנ רוד ןָא וַא תראגו תפָא ןלממ לתקו

 ןדיהגו אה ךְרֶנ ךגרג יאדצו אה הנאיזאת ןאוָא ב
 דגרואימ םונה ןאראוס : אה הבארע ןַתסגְו ןאבסַא ג

 רשאבימ עמאל אה הינו קארַב אה רישמשו
 אראה שאלו ןאלותקמ ינאוארפו ןאחורגמ תרתכו
 ; דנַתְפאיִמ רנידכַי יאה שאל רב * תסינ אֹהֲתְנֶא

 בחאצ הכ רַטנמ שוכ הינאז יאנז תַרתַכ זַא ד
 דוכ יאה אנזב אראה תֿמאו תסַא אה רחָס

 :רשורֿפמ  שיוכ יאה ירנ ודאָנב אר ליאבקו

 םַתֹסַה ות ָךצְב ןמ דיוגימ תֹואָבַצ הֹוהְי ךניא ה

 התכאס ףשכנמ ות ור רב אר תיאה ןמאדו

 רב ארת יִאוְסרר אה תמא רב ארת תדע

 רב תאסאננו : תכאס םַהאֹוֿכ רהאמ אה תַכָלָמֹמ ו
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 ג איבנה םוחנ באתכ
 תַרְבע ארתו תכאס םהאוכ לילד ארת התכיר ות

 ושת

 ז הכרה הכ רש רדהאוכ עקאוו : דינאררנ םהאוכ

 הֶוְניִנ תפג דהאוכ הדרַב רארֿפ ות וַא דניב ארת

 דריג םַתאֹמ יו יארַב הכ תסיכ תסַא הרש ןאריו

 אא :םבלטב ןאגדננכ הָיזעַת ות יארְב אנכ זַאו

 רהנ ןאימ רד הכ יתסָה רַתְהָב ןֹומַא אנ זַא ות

 תשאדימ הטאחַא ארוא אה בַא הדוב ןכאס אה

 ; דובימ וא ראויד אה רחבו וא ךאצַה אירד הכ
 תשאדנ אֹהָתְנֲא ןָאו דנדובימ שתווק םִיַרְצִמו שבח

 : דנדובימ ות ןאגדננכ תנואעמ וא םיִבולְו טופ
 תסַא התפר יריפַא הבו הדש ןטו יאלג אדֶהְעַמ
 הרש הדיבוכ הָנוכ רַה רכס רַב זינ ׁשלאֿפמַאו
 עימנו דנַא התכאדנַא הָערק שיאפרש רבו דנַא

 ות ספ :דנַא הרש התסב אה ריננוב שנאגרזב
 דרכ יהאוב ןאהנפ אר ןתשיוכ הרש תסמ זינ

 העלק עימָג : תסָג יהאוכ ןמשד בבסב יאנְלַמ
 הבאשמ אה רַבָונ אב ריִננַא ןאתכרדב תיאה

 הדנרוכ ןאהדב רש הדינאכת ןוָג הכ דוב דַהאֹוכ
 ןאנז תנורדנַא רד ות הַא .ךניא : דתפאימ
 תנאנמשד יארְב תנימז יאה הואורַד י דנשאבימ

 תיאה דנב תשפ שתַא הרש הדאשג לב לאב
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 ב , א איבנה םוחנ באתכ רשת
 אר הדש התכיר םאנצַאו הדישארת יאה תב

 תכאס םהאוכ ארת ָךבקו דומנ םָהאוכ עמקנמ

 יאה יאפ אה הוכ רַב ךניא + יִהְדש ראוכ אריז וט

 הָרּוהְי יִא * דנכימ אדְנ אר יתמאלס הכ רֶָשָבִמ

 דוכ יאה רדנו ראד האגנ אר דופ יאה דיע
 רניד אב לַעיְלְב דרמ הכ אריז ןכ אפו אר
 עמקנמ לכ לאב הכלב תשדג דַהאומנ ות וא
 : רש דַהאוכ

 ב :תאב

 ראצַח * דיִאמ רַב ות לבאקמ רד הדננכ בארַכ = א
 דוכ ָךַמַכ אמנ ינאב הדיד אר האר ןכ טפח אר

 :ןכ דאיז ראיסב אר שיוכ תַווקַו ןאדרנ יוק אר
 לֵאָרְׂשִי תממַע לתָמ אר בוקע תמטע דנוארכ אריז ב

 נאראת אר ןאשיא ןאגדננכ גאראתו דַרוָאימ זאב

 אַלַת אר ןאשיא יאה ומ יאה הכאשו דננכימ
 ןאדרמו הרש ךרס וא ןאראבנ :ָךַפַפ : דניאמנימ ג

 וא ַהיְהַת ןור רַד אה הבארעו םַבלמ זמרקב יגנג
 : דשאבימ ְךֶרַחַתמ אה הזינו תסַא עמאל ךאלופ זַא

 רד דננארימ :ידנתַב אה הָנוכ רד אראה הבארע ד
 אהנַא שיאמנ  דנרוכימ רַב םַהָב אה וסראהג

 :הנודימ אה קרב ךננאמו תסַא אה לַעְשַמ לתָמ
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 השת ב איבנה םוחנ באתכ
 ה רד ןאשיאו דַרוָאיִמ דאב אר דוֿכ ןאגרוב וא
 ראצחב ןאוד ןאוד * דנרונימ של ןַתֿפר האר
 יאה הזאורד : דנזאסימ רצאח אר קינו דניָאימ
 :דדרגימ התכאדג רצקו תסַא הדאשג אה רהנ

 רושימ .הדרב (יריפא הב) הרש הנהַרב בצְח
 הלאנ ןאנז הניס אה התכאפ הָלאנ ָלַּתָמ שנאזינכו
 ח ךננאמ דַמָא .דוגַּב הכ יזור זַא הונו + דננכימ
 דננכימ רארֿפ שלהַא אֹמַא דובימ בֵא ָהָכרַב
 דיתסיאָב דיתסיאַב הכ (דננזימ אדצ הָנ רָנַאְו)
 מ תֶראֹג אר הרכנ + דושימנ תֿפתלמ ידחא ןכיל
 התכודנַא הכ אריז דירב אמניב אר אלטו דינכ
 ׁשַא הסיֿפנ עאתמ הנוג רַה תְרּתַכְו ארוא יאה
 תסַא בארֿו ןאריוו ילאכ וא : תסינ ייאהַתְנָא אר
 רמכ ַהֹמַה רדו ןאזרל שיאה ונאזו התכאדנ שלדו

 המה יאה יור גנו דשאבימ דידש ךרד אה
 ןאיִז ןאריש עַתרַמו ןאריש ָהשיב : תסַא הרירפ

 רישו .הדאמ ךישו רנ ךיש ןָא רד הכ תפָא אגב

 גי רַנ ךיש : דובנ יהָדננאסרַתו דנדימארכימ הָגַב

 ריש תַהְגבּו דירדימ דוכ יאה הָנַב תְנאח יאֹרְב

 דוכ יאה הראגמו דרכימ הפכ שא הדאמ יאה

 רפ דיצ וא אר שיוכ יאה השיבו ראכש זַא אר
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 איבנה םוחנ באתכ

 א באב

 : ישוקְלַא ַםּוחְנ יאיַאור * הָונֵנ האב רד יחו א
 דנוארפ * תסַא הדנריג םאקָתנאו רויג יאדכ הָוהְי ב

 זַא דנואדכ * תפָא בֵצֹנ בחאצו הדנריג םאקתנא
 ןאמצכ יארְבֹו דריגימ םאקתנא שיוכ ןאנמשר

 ריד דננאדכ : דראדימ האגנ אר םשנ רונג

 זגרה אר האנגו תסַא תק לא םיטעו בַצנ
 דאב דנת רד דנוארכ האר * רראדגימנ אזסיב
 : רשאבימ וא יאפ ךאכ אה רבַאו תסַא ןאפוטו

 עימנו דנאכשכימ ארנָאו דנכימ באתע אר ארד ד

 הדיהאכ לַמְרכו ןָשָב * דזאסימ ךשכ אראה רהנ
 א אה הוכ :דדרגימ הררמזפ ןּונָבְל לגו דנשימ ה

 זא .ןאהנו דנשימ התכאדג אה לֵתו לולותמ וא
 עימנו  ןובסמ עברו דדרנימ ךְרַחַתמ יו  ךוצח
 דאתסיא דנאות הָכ יו םשכ שיפ : שנאנכאס ו

 ָבַַּג * תסאֿכרַב דנאות הַכ וא בֵצֹנ ַתַרַח דדו
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 גשת א איבנה םוחנ באתכ

 וא זַא אה הרנצו דושימ התכיר שתא לּתָמ :וא
 ז יגנת ןור רדו תסא וכינ דנואדכ : דדרגימ דרוכ

 : רפאנשימ אר דוכ ןאלכותמו השאבימ אנלַמ
 ח ַהאוכ בארֿכ לכ לאָּב ארנָא ןאכמ ראשרס ליס
 דהאוכ בקאעַת ארוא ןאנמשד יכיראתו תכאפ

 ט דינאות דנואדכ ךצב אר ריבדַת םאדכ :דומנ

 תביצמו דרַכ דַהאֹוכ ךאלַה 'אתַעֿפַד וא דומנ

 י הָנ רנַא ארז : דש דהאוכנ אפ רב רניד ָהעֿפד

 ןאראסגימ ךננאמו הדיניפ םַהָב אה ראכ לתָמ
 לכ לאַב ךשכ האכ ןוִג :ןכיל דנשב .תסַמ
 א ךצב הכ לאעִלָב ךישפ :רש רנתאוכ התלוס
 הדַמֲא ןוריב ות וַא דשידנַאמ רב  דנואדב

 | | : תסָא

 כי תווק רד ןאשיא הָנ רנַא רָוגימ ןינָג דנואדכ

 ןכיל דנשאב ראיסב זינ הראמש רַרו םלאס
 ארת הָנ רגַאו תשדג דנהאוכ רַד הרש עטקנמ

 םַהאּופַנ לילד ארת רניד ךאב ןכיל םתכאס לילד

 יי םָהאוכ ות ןדרנ וא ארוא גי ןָאלַאו :  דומנ

 די דנואדכו : תכיסג םהאוכ ארת יאה דנבו תסכש

 רניד ראב הכ תסַא הדומרפ רמא ות הראב רד

 תַנֲאיאֹכ ָהְנאֹכ זַאו דוב דהאוכנ ות םאנָב יתיירד
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 ז איבנה הכימ באתכ שת

 תאננ יאדכ יארבו םנארגנ דנואדכ וסב ןמ אֹמַא ז

 תַבאָנַא ארמ ןמ יאדכו םשכימ ראטתנא דוכ

 אמנמ .ידאש ןמ רב ןמ ןמשד יִא : דומנ דהאוכ ח

 הג רַנַאו תסאכרב םהאוכ םַתֹפיִב הָג רֵנַא אריז

 : דוב דהאוכ ןמ ךונ דנואדכ םנישנב יכיראת רד

 ואב אריז רש םהאוכ לממתמ אר דנוארב בצג מ
 דנכ לציפ ארמ עד וא את םַא הדיור האנג
 ןוריב ייאנָשְורב ארמ סַּפ דוא אגב אֹרַמ יִרואדו

 םַהאוכ הדהאשמ ארוא תלאדעו דרַא דַהאוכ

 ארוא תַלאנו דיד דַהאוכ ארניא םנמשד + דומנ י

 ות ואדכ הָהי ריוגימ ןמב אריז דינאשופ רהאוכ
 ואו תסירגנ דהאוכ וא רב םנאמשְנ * תסַא אָנכ

 : רש .דָהאוכ לאמיאפ אה הָנוכ לנ לּתַמ ןָאלַא
 תַעירַׁש זורנא רד תיאה ראויד ןדומנ אנַב זור רד אי

 רהש וַאו רושֶא זַא זורנָא רַד : רש רהאוכ רוד בי

 אירד את .אירד זַאו (תארפ) הנ את םיִרְצְמ יאה

 ןימו + דמֲא דנהאוכ ות ָךזנ הוכ את הוכ וַאו גי

 ןאריו ןאשלאמעַא הגיתנ ְַּנב שנאנכאפ ָבֶבסב
 | : דש דהאוכ

 ןאדנפסוגו ןכ ינאבש שיוכ יאצעב אר דוכ םֹוק די

 למר ןאִמ רו לעג רד הכ אר דוב תארימ
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 אשת ז איבנה הכימ באתכ

 םאיִא לַתְמ ןאשיא *- דנשאבימ ןֶָבאס ייאהנַתְב

 ומ ימאיא לֶתָמ : דנרנב רעלת ןאשאב רד קבאפ
 ואָב בינע !אהראכ יִדַמָא ןוריב םִיַרְצִמ וַא הכ

 וט דנניב ארניא ןונ אה תמא : דאד םהאוכ ןאשנ

 תסָרְו רש דנַהאוכ לגב שיוכ יאנאות ימאמת א
 רַכ ןאשיא יאה שוגו תשאדג דנַהאֹוכ ןאהד רַב

 וי דיפיל דנַהאוֿכ אר ךאכ ראמ למ : רש .רהאוב
 אב דוכ יאה ךארוס זַא ןימז תארשח ךננאמו

 אמ יאדכ הֹוהְי וסבו דַמָא רנחאוב ןוריב הזרל
 : דיפרַת דנהאוכ ות זַאו דַמָא דנהאוב ףוכ אב
 ח רוױמָאימ אר ןאיצע הכ ות לֵהָמ ייאדכ תסיב
 וא * רַרדגימ רד שיוכ תארימ היקב ךיצקת וַאו

 אריז דַבאד ימְנ האנְנ דֵבֲאָב את אר דוכ ָתשב

 טי הדרכ עוגר זאב וא : דראדימ תסוד אר תמחכ

 לאמיאפ אראמ ןאיצענ דומָנ דהאוכ תמחַר אמ רב
 קמעֶב אר ןאשיא ןאהאנג ץעימג ותַו דרכ דחאוכ

 כ יארְב אר תנאמַא : תֿכאדנַא יהאוֿב אירד יאה

 יהאוכ אגב סֶהָרְבַא יאֹרְב אר תֿפארו בוקעי

 יארב ףלס םאיִא רד הכנאנג דרוָא
 : ידרוכ םפק אמ ןארדפ
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 ו = איבנה הכימ באתב חצרת

 תַרארְש יאה גנג לאחב את איִא + דיונָשָב ארנָא י
 : רשאבימ ןארירש הנאב רד ןועלמ ץקאנ אֿפָאו |
 גנפ הפיכ אבו תֶראְרש יאה ןאזימ אב ןַמ איִא א
 תלֹוד הכ אריז : רש םַהאֹוכ יִרָב תסאראנ אה בי

 גורד שנאנכאסו דנַא ֹולָמַמ םלט וַא וא ןאדנמ
 ץחמ בירֿפ ןאש ןאהד רַד ןאשיא ןאבזו .דניוגימ

 תאחארגב תנאהאנג בבסב ארת זינ ןַמ ספ :תפָא גי
 ות :דומנ םַהאֹוכ בארַפ התכאס חורנַמ ךלחמ די

 ות יגנפרגו דש יהאוכנ ריס אמַא דרוכ יהאוכ

 דרב יהאוכ ןוריבו דנאמ דהאוכ תנורדנַא רד

 הכ אר הָננֲאו תכאס יהאוכנ ראגתסַר אֹמַא

 :רומנ םהאוכ םילפת ריִׁשמׁשְב ןמ ייאמָנ ראגתסר

 ןותיז ות * דיורד יהאוכנ אֹמַא תשאכ יהאוכ ות וט

 ןורְב אר ןמשיוכ אמא דרשפ יהאוכ אפָב אר

 בארש אמא אר רוגנא ךיצעו דֹומָנ יהאוכנ ןיהדת

 עימגו יִרָמָע ןינאוק הכ אריז : רישונ יראוכנ וט

 דושימ התשאד האננ בָאחַא ןאדנאכ לאמעַא
 = ארת את דייאמנימ ךולס ןאשיא יאה  תַרָוָשַמְבְ

 םיאמָנ םילסַת הירֹכסִב אר ׁשנאנבאסו ינאריוב

 :ד .ריהאוכ למַחַתֹמ ארמ םֹוק ךאע ספ
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 טצרת ז איבנה הכימ באתב

 ז באב

 א הוימ ןדרכ עמג לתַמ הכ ארז ןמ רב יאו
 הנ הכ םַא הרש ייאה רוגנַא ןֵדיִג ךננאמו אה

 הפרא הכו הנה אד ךארוכ יארְב יהשוכ

 ןאהנ זַא יקתמ ָךרמ : דהאוכימ ארנָא ןמ ןאָג

 ןאימרַא ןאיִמ זַא ראדרַכ תסארו הרש דובאנ

 ןוכ יארב ןאשיא עיִמְג * תסַא הדידרג םודעמ

 : דניאמנימ דִיִצ םאדַב אר רגידכיו דנראדגימ ןימכ

 תכַא ךאלאָנ תרארש יארְב ןאשיא יאה  תסר
 ַךרַמו דַהאוכמ הושר רואדו דנכמ בלט יאָר
 ןאשיא ספ דיאמנימ םלָכַת דוכ ַספנ אוהב גרוב

 ראכ לֵתָמ ןאשיא ןירתוכינ : דנפאבימ םַהָב ארנָא
 תספ ראכ וא ןאשיא ראדרכ תסארו רשאבימ

 הדיסר ות תְבוקע (זורו) תנאנאבסאפ ןור * רַתדַב

 ה רַב :דוב דַהאוכ ןאשיא באֹרָׂטֹצֲא ןָאלַא תסַא
 שיוב ץלאכ תסוד רַנו ראדמ דאמתעא דוכ ראי

 שונא םַה וַא אר .דוכ ןאהד רו אמנמ לכת
 חאצתפא אר רדפ רספ הכ אריז + ראד האננ דוכ

 רדאמ אב סורעו דוכ ךדאמ אב רתכדו דנכימ

 ץכש .ןאנמשדו דניאמנימ תמואקמ שיוב רהוש

 | : דנשאבימ וא ָהְנאַכ להַא

 ןנ

"1 

 ב

- 
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 ו , ה איבנה הכימ באתכ וצרת

 הדומנ בארכ .ארת תָיאלו יאה רהַשו = + דומָנ אי
 : תכאס .םהאוכ םֶרהְנמ אר תיאה העלק המה

 דומְנ םָהאוכ ףלַת ות תסד וַא אר יג .ודאנו ב
 תבו :דנשנ תפאי ות רד רגיד ןאריג לאפ הכ ג

 תנאיִמ וַא ארת יאה לאתמַתו הדישארת יאה
 תסד תענצב רניד ראב הכ תכאס םהאוכ דובאנ

 תנאימ זא אר תיאה הרישעו : ייאמננ הדגס דוב די

 : תכאפ םהאוכ םדהנמ אר תיאה רהש הדנכ

 דנונשימנ הכייאה תמא וא בצנו םשנ אבו וט

 : דישכ םהאוכ םאקתנַא

 ו באב

 ָרזנו זיכ רבי דיונשב דיוגימ דנואדכ הֶגנַא א

 ארת זאוא אה לַתו אמנ המצאבמ אה הוכ
 אר דנואדכ המצאכמ אה הוכ יא : דנָונָשָב ב

 אריז * ןימז ינאדואָג יאה סאסַא יִאְו  דיונשְב

 אבו תסיא המצאכמ דוכ םוק אב אר דנואדכ

 : ררכ דהאוכ המכאחמ לֵאָרְׂשי
 ארת יג הָנבו םַא הדרַכ הָנ ותב ןמ םק יִא ג

 אריז : הדב תדאהש ןמ ךְצְב * םַא התכאפ התסכ ד

 וא .ארתו םדרוָא רב םִיַרָצַמ ןימְז זַא ארת הכ
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 זצרת ו איבנה הכימ באתכ

 םִיִרמּו ןרהאו הֶשמו םדאד הידֿפ יגדנב ַהָנאֿכ
 ה ןמ ָםק יִא: + םדומנ לאסרא ות יור שיפ אר
 דאד תרושמ בָאֹומ האשראפ קֶלָב הכ אר הָגנָא
 דאיִב דאתסרפ באוָג ארוא רעְבְרַּב םעְלְּב הָננֶא
 לאנלג את םיִטַׁש וַא הכ אר הָננֲע רוא
 דנואדכ תלארע את (ראד רטאכב רש עקאו)
 :ינאדבהאה

 ייאדכ ךזנו םִיאיִב דננאדכ ךוצהב זינג הָנ אב

 ינתכוס יאה ינאברק אב איִא * םיאמנ עוכר יֵלֲעַת

 : םיִאיִב י) ךוצחב הלאסכי יאה הלאסוג אבו

 ז ראזה .הַד זַאו ןוק אה ראזה וַא דנוארכ אא

 תסכנ איִא ' רש דַהאֹוכ יה ןֿגו רהנ אה

 ח הָגנֲא זא ררמ וא : םהדב םנאג האנג ןועב | אר

 דנואדכו תסא הדומנ ראבכא ארת תסא וכינ

 ףאצנַא הכניא וַא ריג דבלטימ אר זיִנ הָנ ות זַא

 ךוצח רַדֹו יראדב תסוד אר תַמחַרו יִרָוֶא אָנב אר

 :ײאמנ ךולס ינַתֹרֿפ אב שיוכ יאדב
 ט םסא תמכחו דַהַדימ אדנ רהשב דנואדכ זאוא

 הדננכ ןייעָתו אצע י דיאמנימ הדהאשמ ארוא

 ('ה היא 'ו באב קלב אריו הרטפה)
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 ה , ד  איבנה הכימ באתכ דצרת

 ןנ

Le; 

 ה

 הוה יארב אר ןאשיא לצאהו דיבוכ יהאוכ אר
 קו ןימז ימאמת ךנוארפ יארְב אר ןאשיא תלודו
 : דומנ יהאוב

 ה באב

 עמג אה גופ רד ןָאלַא גאוֿפַא ךתכר יא
 התסב אה רגנפ אמ ְךַצְב ןאשיא ' רש יהאוב

 דנַהאוכ לֵאָרְׂשִי רואד ראסכר רב אצע אב ' דנַא
 : רָ
 - הראה רַד הָנ רֶנַא הָתְרֿפֲא םֶחְל-תיִּב יא ותו

 יסָכ ןמ יאְרְב ות וַא יתפה ךגוכ .הָדְוהְי .יאה
 לַאְׂשִי ןמ םוק רב הכ דַמֲא דַהאֹוכ ןריב

 םידק זַא וא יאה עולטו דומנ רהאוכ ינארמכח
 ןאשיא ןירב אנב : תסַא הדוב לזַא אא או

 םילסת דיאזב הלמאה ןז הכ ינאמז את אר
 לֶאָרְׂשִי ינב אב שנאררארב הָיִבּו דומִנ דָהאּוב
 רדו דאתסיא רַהאּוכ .ואָו : תשג דנַהאוכ זאב
 שיוכ יאדכ הֹוהְי םסא יאירבכ רדו דנואדכ תווק

 ימאְראַב ןאשיאו רינארְג דַהאוכ (אר .דוכ הלג)
 יאצקַא את ןָאלַא וא הכ אריז רש דנהאוכ ןכאס

 ' דוב רהאוכ יתמאלס ואָו : רש דַהאוכ גרוב ןימז
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 הצרת ה איבנה הכימ באתכ
 רב הדש לכאד אמ ןימוב רושא הכ ימאננַה
 ןאבש תפה האגנַא דהנ םדק אמ יאה רצק

 אפ רַב וא לבאקמב אר ןאימדַא רוה תשחו
 יאה לֿכדַמו רושַא ןימז ןאשיאו : תשאד םיהאוכ
 דנהאוכ ינארמכה רישמש אב אר דֹורְמְנ ןימז

 דאר דַהאֹוכ ײאהְר רֵׁשֲא זַא אראמ ואו דומָנ

 אראמ ךודה הרש לפאד אמ ןימזב הב ימאגנה
 :דנכ לאמיאפ
 לֶתְמ ראיסב יאה םֹוק ןאיִמ רד בוקע היקב
 ךננאמו דוב דהאוכ דנואדכ בנאג וַא םנָבש
 ןאסנא יאֹרְב הכ דִיָאִמ האיג רַב הכ ישראב
 ימנ רבצ םֵרָא ינב תַהְנבֹו רֶׁשֵכמֵנ ראטתנא

 רדו אה תמא ןאיִמ רד בוקעי הָיְקבו :ריאמנ

 ןאימ רד ריש לֶּתְמ ראיסב יאה םֹוכ טסו
 הלנ ןאיִמ רד ןאי] ריש ךננאמו לגננ ןארונאג
 ריאמנימ רובע ןוָג הכ דוב דנַהאוב ןאדנפסוג יאה
 : רשאב ימַנ יהדננאהרו דרדימו דנכימ לאמיאפ
 עימו רש דהאוכ דנלב תנאמצב רב ות תסדו
 ::רידרג: דנהאוכ עֶטקנמ תנאנמשד

 ו זַא ארת ןאבסַא ור ןָא רד הכ דַונימ דנואדבו
 םהאוכ םורעמ אר תיאה הבארעו עמקנמ תַנאיִמ
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 ד איבנה הכימ באתכ בצרת

 eo -- יאה :קירט את םיִיא רַב בוקעי יאדכ הָנאכַבו
. 

 ךולפ יו יאה הארבו דַהד םיִלעַה אמב אר שיוכ
 דנואדכ םאלכו ןויִצ וַא תעירש הכ אריז םייאמנ

 ןאיִמ רד ֹואְו + רש דהאוכ רדאצ םַלָשּורי א ג

 ואח תמו דומָנ הַהאוכ ירואד ראיפב יאה םוק
 דרכ דהאוכ היבנָת רוד יאנ זַא אר םיטע
 ןהֶא ואג יארְב אר דוכ יאה רישמש ןאשיאו

 דנהאוכ אה הָרֲא יארְב אר שיוכ יאה הזינו

 דישכ דנהאוכנ רישמש יתמא רב יתמאו תסכש

 סכרַהו : תכומַא דנהאוכנ אר גנג רגיד ךאבוד

 תסשנ ההאוכ שוכ ריננַא ריח דוכ ומ ריז

 הָוהְי ןאהד הכ אריז דוב דַהאוכנ יהָדננאסרַתו

 םוק עימג הכ ארז :תסַא הדומנ טלכת תֹואָבְצ ה
 רנאמנימ ךולס שיוכ יאדכ םסאָּב םארכ רַה אה
 לא דַבַא את דכ יארכ הָוהְי םסאָב אמ אֹמַא
 : דומָנ םיהאוֿכ ךולס דאבָא
 עמנ אר ןאגנל ורנָא רד הכ  דיוגימ דנוארכ ו

 הכ אר ינאנָאו ןאגָרש הדנארו דרכ םַהאֹוכ

 :דרוָא םַהאֹוכ םַהאֹרַפ םַא התכאס אלַתֹבמ

 וכ םוק אר ןאגרש רודו יתייקב אר ןאגנלו ו
 ןאשיא רַב ןויצ ָהוכ רד דנואדכו תכאפ םַהאֹוכ
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 גצרת ד איבנד הכימ באתכ
 דַהאֹוכ תַנמלַכ דאבָא לא דַבָא אתו ןָאלַא וא
 : דומנ
 ח ותָב ןיא ןויצ רתכד וכ יאו הָלַנ גרב יִא ותו
 רתבר תַבְלִמִמ ינעי לווא תנטלסו דיסר .דחאוב
 מ רַב דאירפ אר ןַאלַא |: דַמָא דַהאֹוכ םלָשורי
 ךישמ איִאְו תסינ .יהאשדאפ ות רד איִא ירָואימ

 ינז למ ארת דרד הכ תפָא הרש דובאנ ות
 י לַתְמ ןויצ ךתכד יִא : תפָא התֿפרג דיאזמ הכ
 אמנ למה עצו הדישכ הז ךרד דיאזימ הכ ינז

 ארחצ רד התפר ןוריב רהָש וַא ןָאלַא הכ אריז
 ייאהר אָגנָא רד התפר לֶבָּבַבו תַׁשנ יהאוכ
 ַתסְד וַא ארת דנואדכ אָגנַא רַדֹו תפאי יהאוכ

 א תַמא ןַאלַאו :דאד דַהאֹוכ ייאהְר  תנאנמשר

 ןויצ הכ דניונימ הרש עמג ות רַב ראיסב יאה
 דהאוכ וא רב אמ ןאמשנו רש  דהאוכ סגנ

 ביאר דנואדכ תאריבדת ןאשיא אֹמַא : תסירננ

 הכ אריז דנמהפ ימנ ארוא תכושמו דננאדימנ

 עמָג האג ןמרַֿכ רד אה הפאב לְתָמ אר ןאשיא
 גי לאמ יאפו זֿכרב ןויצ ךתכר יִא : תֹסַא הדרכ
 םסו תכאס םַהאֹוכ ןהֶא ארת ךאש הכ אריז ןכ
 ראיפב יאה םוקו דומנ םַהאֹוכ ןנְרֶב ארת יאה
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 "ג איבנה הכימ באתכ צרת
 :דננכימ ןאשיא יאה ןאוכתסא זַא אר תשוג

 ןאשיא תסופו דנרוכימ ארמ םֹוק תשֹוג הכ ינאסכו ג

 ןאשיא יאה ןאוכתסאו דננכימ ןאשיא ןת זַא אר

 לתַמו גיד רד אוג אר אהנָא הדרכ - דרוכ אר
 דנוארכ ךונ האגנַא : דנזירימ ליתאפ רד תשוג ד

 תַבאָגַא אר ןאשיאו דומְנ דנהאוכ התאנתְסָא
 ןאמז ןָא רד אר וכ יור הכלב דומְנ רהאוכנ
 לאמעַא ְבֹכַתְרמ הכנונ דינאשופ דהאוכ ןאשיא א

 :דנַא הרש תשז

 הארמג ארמ םוק הכ יאיִבנַא הראב רד דנואדכ ה
 אר יתמאלסו .דנזנימ דוב יאה ןאדנַבו דננכימ
 דראדגנ ןאשיא ןאהדב יזיִנ יסכ רנאו דננכימ אדנ

 ןיא זא :דיוגימ ןיננ דנניבימ גנג ךראדַת וא אב ו

 איִאור הכ דוב דחאוכ בש אמש יארב תַהנ

 יריגלאפ הכ דוב דהאוב אמש יארְב תמלטו ריניבנ
 דרַכ דַהאוכ בורג איִבנַא רַב באתֿפַא * דייאמננ

 לכ ןאיארו : רש דַהאוכ ךיראת ןאשיא רב זורו +
 דוב :!אה בל ןאשיא ץימְג הרש אוסר ןאריג לאפו
 באוג אדֿכ בנאָנ וַא הכנוג דינאשופ דנַהאוֿכ אר

 דנואדכ ָחור תק זַא ןמ ןכילו : דוב דַהאֹוכַנ ח

 בֹוקֲעי את םַא הרש ןלממ ייאנאותו ףאצנא או
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 אצרת = ד,נ איבנה הכימ באתכ
 רַבָכ שהאנג זַא אר לֵאָרְׂשַו וא ןאיצע וַא אר

 : חש יזמה
 ט ןאדנאכ ןארנאד יִאְו בוקע ןאדנאכ יאפַאור יא

 תרֿפנ ףאצנַא זַא הכ אמש דיונשב ארניא לֵאָרׂש
 י ןויצ : דיזאסימ ףרַחנמ אר יתסאר יִמאמְתו דיראד
 אי יאסַאֹר :דייאמנימ אנב םלמְב אר םֶלְׁשֹורו ןוכָב אר
 ןאנהאכו דנאמנמ ירואד הושר יארְב ןאשיא
 ןאשיא יאיבנַאו דנהרימ םילעַת תנא יאֹרְב ןאשיא
 הדומנ לֹכֹוַת דנואדכ רבו דנריגימ לאֿפ הרקנ אב
 אלַב סַּפ תסינ אמ ןאיִמ רד דנואדכ איִא דנַָוגימ
 כי אמש ָבֶבסב ןויִצ ןירב אנב : דיסר רַהאֹכַנ אמב

 הרותַב םלָשוריו רש רדַהאֹכ ראיש הערומ לָתָמ

 לדבמ לג יאה ידנלבב .הנאכ הוכו גנכ יאה
 :רידרג דַהאוכ

 ד כאב

 א הלל רב דנוארכ ָהָנאֿכ קוכ רכָא םאיִא רו
 אה לת קופ רַּו רש דהאוכ תַבאת אה הוכ

 א רַב אה םֹוקו רידרנ דהאוכ התשארפַא רַב

 ג תַמיזַע ראיפב יאה תמאו : רש דנהאוכ ןאור

 דנואדכ ָהוכָּב את דיאוב תֿפנ דנהאוכ הדרכ
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 ב איבנה הכימ באתכ חפרת

 דינאותנ ןָא וא אר דוכ ןֶדרג אמש הכ םיאמנימ

 אריז דימארֿפ דיהאוכנ הנארבבתמו דרָוא ןוריב
 רב ור ןָא רד : תסַא דַב ןאמז ןאמז ןָא הכ ד

 דנהאוכ ךאנוס ָהָיְתרַמו דז דנַהאֹוב לַתַמ אמש
 ' םיא הדש ךאלה לכ לאָב תפג דנַהאוו דנאוכ
 הנוגֶג * תא הדאד ןארנידב ארמ ַםֹוק ביצנ

 ןאדתרמב ארמ יאה ןימזו דנכימ רוד ןַמ זַא ארנַא

 דַהאֹוכנ יסָכ ות יארְב ןירַב אֹנְב :דיאמנימ םיסקת

 דנוארכ תעאמְג רַד הערקב אר ןאמסיר הכ דוב

 'דינכמ תוובנ דנַוגימ הדרכ תוובנ ןאשיא :רַשְכְב

 דהאוכנ רֹוד יאופר דניאמננ תוובנ אהניאָב רַגַא

 איִא יתסה יִמסֹמ בוקע ןארנאכב הכ יִא :רש

 אהניא איִאְו תסַא הרש רצאק דנוארכ חור

 יארב ןמ  םאלָכ איִא * דנשאבימ וא לאמעַא

 : תסינ וכינ רשאבימ ךלאס תַמאקתַמָא הב הכרַה

 התפאכ רב ינָמשדָב אה זור ןיא רד ןמ םוק כָל
 הב הכ ינאנַא תכְר זא אר אדר אמש י דנא

 : רינָכימ דננאדרג ור גנג זַאו דנרדגימ ןאנימטא

 ןאשיא בוגרמ יאה הנאכ זַא ארַמ םֹוק ןאנ ט

 את ןאשיא לאפטָא זַא ארמ תני דינכימ ןוריב
 ןיא הכ אריז דורו דיזיכרב : דיריגימ דַבַאָב ו
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 טפרת ג , ב איבנה הכימ באתכ
 ' תפָא הדש םִננ הכנוג תסינ אמש האגמארַא

 : תכאפ דַהאוכ ךאלה תכס תַכאלַחְב אר אמש
 הנאבָראכו רשאב ךלאס גוררו תלאטבב יסַכ רגַא
 תארָנכמו בארש ָהְראב רד ות !ארב ןמ הכ דיג

 םוק ןיא ַאיבְנ וא היֲארַה דומָנ םַהאֹוכ תב
 להַא יִמאמת תתנלַא ןמ בוקעי יִא :דוב רַהאֹוכ
 םחארפ אר לֵאָבׂשִי \ הָיקבְו דומְנ םַהאוֿכ עמָג ארת
 ךי רד הָרְצַב ןאדנפסוג למ אר ןאשיא הדר
 רד הכ יהלג לֶתִמ | אשיא * תשאדג םהאוכ אג

 אג ןאמררַמ 7 ָבֶבסב דשאב דוב לֹנָא

 ןאשיא ור שיפ הדננכ הנכַר :דרַכ דנַהאֹוכ

 הזאורַר זַאו הדומנ הנכר ןאשיא * תפָא הדַמֲא רב

 האשדאפו דנא התפר ןוריב ןָא זא הדרכ רובע

 ןאשיא כ רַב דנוארכו ןאשיא יור שיפ ןאשיא

 : תסא התפר שיפ

 א -

 ב -

 ג -

 2. באב

 א ןאדנאכ ןארואד יִאְו בוקע יאפַאור יִא םתפגו

 ףאצנַא הכ תסינ אמש רב איִא .דיונשב לֵאָרְׂש
 כ דנָראד תַרֿפְ) ייוכינ זַא הכ ינאנָא : רינארב אר
 םדרמ ןַת זַא אר תסופו דנשאבימ ליאמ ידב רבו
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 א איבנה הכימ באתכ

 הרהְב אר שיאה גנו תכאפ םַהאוכ לד
 ַהָמַהו :דומָנ םהאוכ ַׁשַכנמ אר שדאינב התכיר

 דומ ָהַמהְו .דרוב ןַא .הֶרש הדישארת יאה תב

 שליתאמת הָמהְו דש דהאוב התכוס שתאב שיאה
 השחאפ דומ זא הכ אריז דרַכ םָהאוכ בארַכ אר

 דהאוכ השָחאפ ךזמבו דרכ עמג אר אהנָא

 טקאוכ הלולו התפרג םתאמ בבס ןיאב : תשנהב ה
 לתמו תפר םַהאכ האר ןאידעו הנהרכו דומנ

 רתש דננאמו תפרג םהאוכ םַתאֹמ אה לאש

 הכ ארז :דומנ םהאוכ ירנ החֹנ אה גרמ

 הב :הכנונ  תפינ רידַפ נאלע יו יאה תַחארַנ

 הב ינעי ןמ םוק יאה הזאורדבו הדיסר הָדּוהְי

 :תסַא הדיררנ לכאד םלשהי
 רד * רייאמנמ הירנ זנרַהו דינאפרמ רבב תנ --

 : טרינאטלנ אר ןַתׁשוכ ראבג רד הָרֿפַע הנאכ
 הנכאפ + רדנב הרש לנו ןאידע ריפש הנכאס יא

 שנאבמ .לַצֶאָה תיפ םתאמ * רָיָא ימנ ןוריב ןנַאצ
 תורמ הנכאפ הב אריז : רריגימ אמש זַא אר

 זא- אלב הכנונ רשכימ הז דרד ייוכינ תָהְנב
 ָהדַמָא :רורפ  םילשוהי הזאורָדב דנואדכ בנאנ
 אר ר דֹנת בפא שיִבְל הנכאס יא : תפא
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 זפרת ב | א איבנה הכימ באתכ
 ןויצ ְרַתְכד ָהאנג יאדתבא וא * דנָבְב הבארעְב

 הרש תפאי ות רד לֶאְרֶשָי ןאיצע הכנוָ) דוב
 די תַג תַָשְרּמ הב יהמאנ קאלט ןירב אֹנְב :תסַא
 הדנַנירֿפ ָהַמְׁשְנ ביזֵכַא יאה הנאכ * ראד יהאוכ
 ומ הנכס יא :דוב דהאוכ לֵאָרְׂשִי ןאהאשדאפ יארב
 דרֹוַא םַהאֹכ ות רַב יבלאמ רנד ראב הֵׁשְרַמ
 : דַמָא דַהאוכ םָלְרַע הב את לֵאָרׂשִי לאלנ
 וט ואס רַכ רוֿכ ןינזאנ ןאדנורֿפ יארְב אר ןתשיוכ
 לֵתַמ אר דוכ רכ :ירג * שארתְב אר הוב מו
 הב ות ְךונ זַא ןאשיא הכ אריז ןכ דאיִז סכר
 :דנַא התפר יריסַא

 ב באב

 א ארמלט דוכ יאה רתסב רַב הכ ינאנָא רב יאו

 רד * דנושימ תרארש בכתרמו דניאמנימ ריבדת

 ַתווק רד הכנוָג דנרנָאימ אָגב ארנָא חבצ ייאנשןר

 ב דנזרוימ עמַט אה ןימז רב : תסא ןאשיא תסר

 זינ אה הנאכ רַבו דניאמנימ בצג אר אהנָאְו

 ץכשו שא הנאכו הרַמ רבו דנריגימ אר אהנַאו

 ג ןינָג דנואדכ ןירב אנְב : דנואמנימ םלט שהארימו
 ריבדַת אר ייאלַב הליבק ןיא רַב ןמ ןאה דיונימ
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 ד איבנה הנוי באתכ רפרת

 װ כ רַב את דאד ןמנ הָנֹו יאלאב ארגָא
 רַהד שיאסַא שנוח וא ארואו הדנכפא היאס

 רַד אמא :רש ןאמדאש תיאהניב ודכ זא הנֹוְו ו

 ימָרָכ אד רֶגֿפ עולט תקו רד זר ןָא .יאררפ
 ו ןודש ךשכו רז אר ֹוהַכ הכ דרב אריפ ה

 דינאזו םרג יקרש דאב ארכ דַמָא רב באתפַא

 באתיב הכ ידַחְּב דיבאת הָנֹו ָךַפ רַב באתפאו

 תנו דרימב הכ דומנ תלָאסמ דוכ יארַב הרש
 : תסַא רַתהב ןמ יארְב ןדנאמ הדנז וא ןדרמ

 .הכ תסַא באוצ איִא דאד באוג הניב אדכ מ

 הכ תסַא באוצ תפג וא יוש ךאנבעג ודכ ָתהָגב

 ות לד תפג דואדכ + םוש ךאנבצג גרמְב את י
 ירישכ] תמחז ןַא יארְב הכ תכוסב ודכ יארְב

 דַמָא דוב בש ךִי רד הכ ידאדנ ןמנ ארנָאו

 תהְב ןכ לד איִאו + דידרג ענאצ בש ךי רדו א
 וא .רתשיב ןַא רַד הכ דתוסנ גרזב ָךהַׁש הָוְניִ

 רד הכ דנשאבימ םַב ראזה תסיבו דצ

 דננאותנ ןייכשת ףנו תפאר ןאימ

 : ראיפב םיאהב זינו דאד

4 



 איבנה הכימ באתכ

 % באב

 א ָםאיִא רַד יִתשרמ ַהָכיִמ רב הכ דנואדכ םאלכ
 רש לָואנ הָדֹוהְי ןאהאשדאפ איִקחְו זָחֶאְו םֶתו
 : ריד םלָשּוריו הֶרְמאפ ָהְראב רד ארנָא
 ב רַד הָנֹרַהְו ןימז יִאו דיונשב אה םוק ָעימְג יא

 דנואדכ ינעִי הָוהְי דנואדכנ דיהדב שוג תסַא ןָא

 ג ארז : רשאב רַהאש אמש רב שפדק לכה וא

 לוו דִיִאמ ןוריב דוכ ןאכַמ זַא דנוארב ךניא
 :דמארַכימ ןימז ךנָלב יאה ןאכמ רב הדומנ

 ד אה ידאֹו) דנושימ התכאדג וא ריז אה הוכו

 בָא לֶּתָמְו שתֶא שיפ םומ לתָמ רררנימ קשנמ
 ה ןאיצע :בַבסְּב המָה ןיא + רוש התכיר בישנָב הב
 בוקעי ןאיצע * תסַא לֵאָרׂשִי ןאדנאכ ָהאנגו בוקע
 הָדָיהְי דנלב יאה ןאכמו תסינ הָרָמאס איִא תסיִג
 ו אר הָרָמאֹכ םפ :רשאב ימנ םלָׁשרְי איִא תסיִג
 אה ןמ ןדומנ פרג ןאכמו ארחצ כ הדותב
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 ג איבנה הנוי באתכ בפרת

 ןאשיאָב תפג םהאוכ ותב ןמ הכ אר טעו ןָאו

 בפח רַב התסאכ רב הָנֹו האגנָא :ןכ אדנ

 רהְׁש = הֶוְניִנו תפר הָָניִי הב רנואדכ ןאמרפ

 :תשאד זור הפ תפאסמ הכ דוב גרזב ראיסב

 ארנב הרש רהש לכאד זר ךי תֿפאסמב הָנֹונ ד
 הָזְנִנ ור להָנ וַא רעב .תפגו .דומנ עורש ןֵדרַב

 ןאמיא ארכב הָוְנִנ ןאמדרמו : רש דַהאֹוכ ןוגנרַס ה

 ךנוכ את גרזב וַא הדרכ אדְנ אר הורו דנַדרוַא

 ןיא וַא הני ָהאשדאפ ןוָו : דנדישופ סאלפ
 התסאכ רב דוכ יסרכ וַא תפאי עאלטא רמָא
 רב הדישופ סאלפו דנכ רב וַא אר דוכ יאדר
 ןאמרפ ׁשֵרָבאכַאו האשדאפו : תסָשנ רתסכאכ

 רמאו דנדאד רד ארְנ הָוְנִנ רד את דנדאד

 ןאואגו םיאהבו ןאמדרַמ הכ דנַתפג הדומרֿפ

 : דנשוננ = בָאו = דנַרְגנו  דנדוכנ יזִג  ןאדנפסוגו

 נו .דנוש הרישופ סאלפ הב םיאהבו ןאמדרמו ה
 האר וַא סכרַהו דניאמְנ התאגְתסִא תרשב ארכ

 ואב תסַא וא תסד רד הכ ימלט זַאו דוכ דב
 ארכ דיאש הכ דנאדב תסיכ | + דָיאמְנ תשַנ ט

 עוגר דוכ םשכ תדח וַאו דוש ןאמישפ התשגרַב

 לאמעַא .ארכ ןוָנ ספ +םיושַנ ךאלַה את דיאמנ י
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 גפרת ד,ג איבנה הנוי באתכ

 זאב דוכ תשז האר וַא הכ דיד אר ןאשיא

 התפג הכ ייאלב זַא אדכ האננַא .דנדומנ תשנ
 ארנָאו דידרנ ןאמישפ דנאסרב ןאשיאב הכ דוב

 : ררואינ למעב

 ד באב

 א דנספאנ תיאגב אר הָנֹו רמַא ןיא אמא

 ב אעד דנוארכ ָךזנו : רש התכורפא ׁשטיֹת דמֲא

 ןמ ןבס ןיא איִא דנוארכ יא הַא * תפג הדומנ

 ןיא וַאו םדוב .דוכ תיאלו רד הכ יניח  רובנ

 םדומנ תרדאבמ שישרַתְב ןדרכ רארֿפב בבס

 רידו םיחרו םירכ יאדכ ות הב םתסנאדימ אריז

 ןאמישפ אלַב וַאו יתסַה ןאפחא לא ריתַכו ב
 ג ןַמ זַא אר םנאָג דנואדכ יא לאח ספ : יושימ
 ןמ יארַב ןדנאמ הדנז וא ןדרמ הכ אריז ריגב

 ד הכ תסַא באוצ איִא תפג דנואדכ : תסַא רתהב

 : יוש ךאנמשכ
 ה רהַש יקרש ףרטב התפר ןוריב רהש וַא הָנויו

 התכאס דוכ יארב ינאב היאס אָגנָא רדו תסשנ

 הָנ רהַש רַב דניבב את תסשנ שא היאס ריז

 ו דינאיור ייודכ אדכ הָוהְו : רש דַהאוכ עקאו
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 ב , א איבנה הנוי באתכ פרת

 םנאדימ אריז רש דהאוכ ןכאס אמש יארב איררו

 דֶראו אמש רַב ןמ בבכב םיטַע 8טאלַת ןיא הנ
 את דנדומנ יעס ןאמדרמ ןַא אמא : תסַא הדמָא ג

 אריז דנתסנאותנ אמָא דננאסרב יכשכב אר יתשַכ

 םטאלַה הדאו הדאיז ןאשיא ָךָעַב אירד הכ
 הֶא ' דנתפג אדרכ אעד הֹוהְי ךונ ספ : דומנימ די

 םיושנ ךאלַה ץכש ןיא ןאג ךטאכב דנואדֿכ יא
 יא ות אריז ראדגמ אמ רב אר האנגיב ןוכו

 רב אר הנֹי ספ :יינכימ יהאוכימ הָנרַה דנואדכ ומ

 שמטאלת וַא אירדו דנתכאדנַא אירד רד התשאר
 ןאפרה תכס דנוארכ זא ןאמדרמ ןָאו : רש םארַא וט

 רדנו רנדינארדג אה ינאברק דנואדכ יארְבו דנרש

 אדִיַפ יגרזב י!האמ דנואדכ אמאו : דנרומנ אה זי

 בש הסנ זור הפ הָנֹוַו דרב ורפ אר הָנֹוי הכ דרַכ
 : דנאמ יהאמ ָתֵכַׁש רד

 בפאב

 דוכ יאדכ הֹוהְי ָךננ יהאמ םםַכָש ַא הו א

 אר דנואדכ דוכ יגנת רד תפגו :דומנ אעד ב

 היואה םכש זַא * דומרפ באגתסמ ארמו םדנאוכ

 ארַמ הכ אריז :ידינש ארמ ןאואו םדומנ ערַצת ג

 אה ליִסַו יתכאדנַא אה אירד לד רד יט
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 אפרת ג,ב איבנה הנוי באתכ

 יאה  גומו אה באזיכ מנ * דומנ הטאחַא אֹרַמ

 ד ות םשנ 'שיפ וַא םתפג ןמו : תשדג ןמ רב ות

 זאב ארת םדק לכה ןכיל * םרש התבאדנַא
 ה הטאחַא ןאגב את אֹרַמ אהבַא :דיד םַהאֹוכ

 רב אירַד ףלעו * תפרג ארמ רוד הנלו דומנ
 ו םתֹפר דורפ אה הוכ ןאינב הב : דש הריניפ ןמ

 * תפרג רד ארמ דַבָאְב את דוכ יאה דנַבְב ןימזו

 הרפח זַא ארַמ תאיַה םיאדכ הֹוהְי יִא ות אמא

 ז באתיב םנורדנַא רד ןמ ןאָג ןוג :ידרנָא רב

 דזנ ןמ יאעדו * םדרוא דאיב אר דנוארכ רש

 ח ליטאבָא הכ ינאנָא :דיסר תסדק לָכהב ות

 שיוכ יאה ןאסחַא ' דנראדימ רוטנמ אר גורד

 ט רכֵׁשַת ןאוָאַב ןמ אֹמַא : דנאמנימ ךרַת אר

 רדנ הָננֲאָבו * דינארדג םהאוכ ינאברק ות יארב

 דנואדכ ןאוַא תאְגנ * דומנ םהאוכ אפו םדרַכ

 ו 0 1 תסַא

 י רב אר הָנֹוַנ דומרפ רמַא אר יהאמ דננאדכ םפ

 : ררכ יק יכשכ

 ג באב

 א לזאנ הָנֹי רַב םווד ךאב דנואדכ םאלכ םפ
 ב ןרב גרוב ְךהַׁש הָוְניִנ הבו זיכרב : תפג הרש
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ANS 

 הרש לואנ יִּתַמָאְרַּב הָנֹו רב אדכ םאלכו א

 ןָא .רַבּו ורב גרזב ךהש הֶוְנִִנ הבו זיכרב : תֿפג ב

 רַב ןמ רוצהב ןאשיא תרארש הכ אריז ןכ אדנ

 ךוצח וַא את תסאכ רַב הָנֹו אֹמַא :תסַא חדַמֲא ג

 דורפ אֿפי הבו דנכ רארפ שישרַת הב דנואדכ

 ספ רוב שישרת םזאע הכ תפאי יִתְׁשַכ הדמַא

 הארמה את רש ראוס הדאד אר שא היארכ

 :דֹורְב שישרת הב דנואדכ ָךוצה וַא ןאשיא

 םטאלַת הכ דינאזו אירד רב ידירש ךאב דנוארכו ד
 דוב ךירזנ הכנאנ) רַמִא רירפ אירד רד ימיטע

 הרש ןאסרַת ןאחאלמו : דוש התסכש יתשַב הכ

 רנדומנ התאגְתְסֶא דוכ יאדכ ךונ םארכ רַה

 דנַתכיר אירדְב דוב יִתְׁשַכ רַד הכ אר באבסַאו

 רד הָנֹי אֹמַא דנזאס ְךבַכ דוכ יאֹרְב ארנָא את

 ה

 רופָב ןור החנמ הרטפה
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 יניגנפ באוכו רש זארד הרש דורפ יתשָכ ןורדנַא

 הדַמֲא וא ָךזנ יתשכ יאדכ אנו : דובר רד ארוא

 * תסא הרש הָג ארת יהֶתפכ הכ יא תפג ארי

 אדכ הכ דיאש ןאוכָב אר דוכ יארכו ויכרַב

 רגידכובו : םיושנ ךאלַה את דַרוַא רטאכב אראמ

 הכ םינאדב את םיזאדניב הערק דייאיב דנתפג

 תסַא הרש דֶראו אמ רַב סכ הָנ בבסב אלב ןיא

 רד הָנֹו םאנב הערק רנתכאדנַא הערק ןונ ספ

 הכ הד עאלטא אראמ דנַתפג ארוא פפ : דַמָא

 ' הרש ץראע אמ רַב סַכ הָנ בבסב אלב ןיא
 תפָא םארכ תנטוו יהָרַמֶא אָנֹכ זַאו תיִנ ות לגש

 דאד באוָג אר ןאשיא וא : יתסָה םֶוק הָג זַאװ

 ןאמסַא יאדכ הָוהְי וַאו םַתַסַה ינארבע ןמ הכ

 ןאסרת תסַא הדירֿפַא אר יכשכו אירד הכ

 דנרש ןאסרַת תכס ןאמדרמ ןַא ספ : םשאבימ

 ןאשיא הכ ארז  יהָדרכ הָנ רנֶתפג ארואו

 הדרכ רארפ דנואדכ רוצח זא הכ דנתסנאדימ

 : דוב הדאד עאלטא אר ןאשיא הכנו) תסַא
 יארב אירַד את םינכ הָנ ות אב דנַתפג ארואנ

 : דוזפָא ימָה םטאלַת רד אירד אריז דש ןכאס אמ
 בי דיזאדנִיְב אירדב התשאד רב ארַמ תפג ןאשיאב וא
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 וערת

 גי

 -:- ט

 א איבנה הידבוע באתכ
 הזאורדבו :ןזמ ףאל ןאשיא גַת ןור רדו אמנמ
 ושמ לבאד ןאשיא יאלַב ןור רד ןמ :םוק יאה
 ןאשיא יאלב תור רַד ןאשיא דב רַב זינ ותו

 ר רֶד ןאשיא לאומַא רב אר רוכ ַתסדו רנְנמ
 האר וד :ךס רו + ןכָמ זארד ןאשיא יאלַב

 יזאס עָטקְנמ אר ןאשיא ןאירארפ את תסיאמ

 יגנַת תר רַד אר .ןאשיא ןאג הדנאמ יקאנו
 ; אמנמ םיִלסַת
 . ךירזנ אה תַמא ץימְג רַב דנוארכ ןור הב אריז

 לָמַע ותב ןאננמַה ידומנ .לַמַע הב :ןאנְנו תא
 דהאוכ תככ רב תלאמעַאו רש .רהאוכ הדרכ

 דירישונ ןמ סדקמ ָהוכ רַב הכנאנָג אריז : תשנרב

 הדימאשַאו דישונ דנהאוכ אה תמא עימְג ןאנְגמַה

 אונ הכ דש דנַהאכ ןאנו דיעלב דנַהאוכ
 רהאוכ תאָגנ ןֹויַצ ָהוכ רב אֹמַא :דנַא הדובנ

 תארימ  בוקעי ןאדנאכו רש דַהאֹוכ סדקמו דוב

 בוקעי ןאדנאכו :דרֹוֲא דנחאוכ ףרצתב אר רוב

 האכ ושע ןאדנאבו הלעש סו ןאדנאכו שתא
 הרש .לעתשמ ןאשיא ןאיִמ רו דוב דנַהאוכ
 ושע ןאדנאכ יאֹרַבו דינאזוס דֹנַהאוכ אר ןאשיא
 הרומנ םלַכַת דנוארכ אריז .דנאמ דהאוכנ יתייקב
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 טי ןומאה להַאו אר וָשַע ָהוכ בּונָג להַאו : תסַא
 יארחצו = דרָוָא דנהאוכ ףרצַתב אר םיִּתשְלפ
 דְרוָא דנהאוכ ףרצתב ןורמש יארחצו | םיִרֿפֲא
 כ ןאריסַאו : (רש דהאוכ ףרצתמ) אר רֶעְלג ןמינב

 את אר ןאיִנאעֶנכ ָךֶלֶמ לֶאבשִי יֵנְב ךכשל יא
 םלָשורי ןאריסַאו דֶרֹוָא דנהאוכ רַצַהב תַּפְרְ

 ףרצתב אר בֹונג יאה רהש דנתסה דֶרַפְס רד הכ

 אכ | ןויצ ָקוכב ןאגָדנַהְד תאגנו : דֶרוָא דנהאוכ

 דנהאוכ ידואד ושע ָהוכ רב ּהדמָארב

 דנוארפ ןאזַא תוכָלַמו דרכ

 : דש דהאוכ
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 א באב

 ָהְראב רַד הוהְי דנואדכ * אידנע יאיַאֹור א

 ירככ , דנואדכ נאג זַא י  דיוגימ ןינָג םּודָא

 הרש הראתסרפ אה תַמא ָךמ ילוסר הכ םידינש
 תמואקמ גנג רַד וא אבו דיזכרב (ריונמ)

 אה תמא ןיִרַת ךָוכ ארת ןמ ןאה : םייאמנ ב
 רדר הכ יא 2 יתפה ראוכ ראיסב ותו םדינאדרנ ג

 דנלב ות ֹוסַמֹו יתסה ןכאס הרַכַצ יאה ףאבש
 ארמ הכ תסיכ ייוגימ דופ לד רו רשאבימ
 הדאד בירֿפ ארת תלד ָךבַכַת דַרואיִב דורפ ןימזב

 לַתָמ אר ןתשיוכ הָנ רַנַא דיוגימ דנואדכ : תפָא ד
 ןאימ רַד אר דוכ הָנאישְאְו יואס דנלב באקע
 םהאוכ רורפ אָננֲא וַא ארת ןמ יראדגב ןאגראתס

 זנ בש ןאגדננכ תראג אי ןאדוד רנַא : דָא ה
 תיאפכ ךדקב איִא (ירש ךאלה הנונג) דָא ות

 (תלשיו הרט פה)
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 דיֲא ות ָרזנ ןאניִג רוגנַא רנאו דננכימנ תראנ

 ו יאה זיִג : דנראדג ימנ אראה השוכ יצעב איִא

 וא יפכמ יאה זנו הדש שיתפת הנונג וׂשֲע

 ז הכ ינאנַא המה : תסַא הדידרג ץיחפת הנוגג

 דנדאתפרפ דח רסב ארת דנדוב דהעמה ות אב

 ות רַב הדאד בירֿפ ארת ות ןאשידנַא חלו
 ות ךז ימאד ות ןאנ ןאגדנרופו דנדמָא בלאג
 ח דנואדכ : תסינ יתנאטפ ןאשיא רד * דנדרַתסג

 תנאטפו אר םּודָא ןאמיכה זור ןָא רד איִא דיוגימ

 : דינאדרנ םהאוכנ דובאנ ושָע ָהוכ וא אר

 ט את דש דנַהאֹוכ ןאסארה ןַמיִּת יא ות ןאראבנו

 י בבפב + דרוש עטקנמ לתקב ושַע הוב וא םכ רַה

 תָלאָגַּב ידומנ בֹוקעי תרדארב רַב הכ :ימלט

 יהאוכ עטקנמ דבַאְב אתו דינאשופ דַהאֹוכ ארת

 א ידוב הדאתסיא יו לבאקמב הכ יור רד : רש

 דנדומנ תַראֹג ארוא לאומַא ןאבירג הכ ימאננַה

 םלְׁשּורְי רבו דנדש לכאד שיאהזאורדב ןאגנאגיבו
 אהנָא וַא יכי לּתָמ זינ ות דנתכאדנא הערק
 : ידוב

 בי ןכמ האגנ שתביצמ םאגנַה דוכ ךדארב ור רב

 ידאש ןאשיא תכאלה ור רד הָדּהְי יניב רבו
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 לֵאָרְׂשִי איִא ' דיתסינ ןאיִשבַח ןארסְפ לֶתָמ ןמ
 ןאיִמארָאו רותפכ זַא אר םיִתָשְלַּפו רֶצַמ ןימז זַא אר
 דנואדכ ןאמשנ ךניא + םֶררואינ רב ריק זַא אר
 ארנָא ןמו רשאבימ ראכ האנג תַכְלְמַמ רב הֶוהי
 דנוארכ ןכיל תכאס םַהאוכ ךאלַה ןימז יור זַא
 םהאוכנ ךאלה לכלאב אר בקעי ןאדנאכ הכ דיונימ
 ןאדנאכ הרומרֿפ רמַא ןכ ךנא אריז : תבאס
 תכיב םהאוב אה תמא ָהֹמֵה ןאיִמ רד אר לֵאָרׂש
 יהנאדו  רושימ התֿכיב לאברנ רד הלג הכ ןאנג
 םוק ןאראכהאנג ַעימְג : דאתֿפא דַהאֹוכִנ ןימז רב
 אר אמו דיסר דַהאוכנ אֹמְב אֹלַב דנווגימ הכ ןמ

 רד :דרמ דנהאוכ רישמָשְב תֿפְרִנ דַהאֹוכַנ רד

 אפרב תסָא הדאתפא הכ אר דִוָד ָהָמְיַכ זור ןֶא

 דרכ םהאוכ תַמְרַמ אר שיאה ףאכַׁשו דומנ םהאוכ

 למ אר ןָא הדומנ אפרַב אר שיאה יבארַכ
 היקב ןאשיא את :דרַכ םהאוכ אנָב לס איַא
 ןאשיא רב ןמ ַםסַא הכ אר אה תַמא ָהָמַהו םֹורָא

 הב דנואדכ * דוא רַצַתְב תפָא הרש הדאהנ
 ךניא :תַֹא הדומנ םלַכַת דַרִָמ אגב אר ןיא
 הב הדננכ ראש הכ דָיִאימ ימאיַא דיוגימ דננאדכ
 רוגנָא ָהדנֹנכ לאמיאפו דיפר רַהאוכ הדננכ ןרד
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 אר רוגנַא ריצע אה הוכו * םכת הדנראכ הב

 דַהאכ ןאָֹיהְב אהלַת ימאמתו דינאכָנ דַהאּוכ
 די םהאוכ אר לֶאְרְשי דוכ = םוק ירסַאו : דַמָא
 הדומנ אנַב אר בורכמ יאה רַהָשו דינאדרַגרַב

 סרג אה ןאתסכאתו רש דנהאוכ ןַכאכ אהנָא רד

 אה גאבו דישונ דנהאוכ אר אהנַא בארש הדרכ

 וט הֹוהֹּװ : דרוכ דנָהאוכ אר אהנָא המ התכאס

 ןאשיא ןימז רד אר ןאשיא ןמ דיוגימ תיארכ

 ינימז וא רגיד כאבו דומנ םהאוכ סרג

 םַא הדאד ןאשיאב הכ

 : רש רנהאוכנ הדנכ
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 מ,ח איבנה סומע באתב ערה
 תכאפ םהאוכ לדבמ אה היתרמ הב אר אמש

 םהאוכ רב ירג רפ רה רבו סאלפ רמכ רה רבו
 ארשַרַבָאְו הנאגי רפפ םתאמ ְלתָמ אר ןָאו דרָא
 דנואדפ ךניא :דינאררנ םקאוכ יכלת ור ךננאמ
 ןימז רב יגנכרנ הכ דִיֶאימ ימאיַא דיוגימ הוה
 יגְנְשַה הנו ןאנ וַא יגנכרג הנ דאתסָרֿפ םהאוכ
 ןאשיאו + דנוארב םאלכ ןֵנׁש זַא הכלב בָא א
 קרשַמ את לאמש וָאְו אירַד את אירד זַא
 את ררכ דנהאו3 שדרגו דש דנהאוכ הדנכארפ
 דנהאוכנ אר ןָא אֹמַא דנבלטב אר דנואדכ םאלכ
 ַא ןאנאונו לימְג ןאגשוד ור ןָא רד : תפאי
 האנגב הכ ינאנָא :דרכ .דנהאוכ ףעצ יגנשת

 תאיַחְּב ןאָד יִא הכ דניוגימ הדרוב םסק הרָמאס

 םירוכימ פסק  עַבָשרֶאְב תקירטבו ות יאדכ

 :תסאכרב דנַהאוכנ רגיד ךאבו דאתפא דנהאוכ

 ט באב

 הדאתפיא חבדמ דזנ הכ םדיד אר דנואדכ

 את ןוב אר אה ןּותְפ יאה ןאת תפגו דוב
 ַהמַה ךס רב אר אה ןָאו דֹוהַלְב אה הנאתסָא
 רישמשב אר ןאשיא ןאגדנאמ יקאבו זאדניִב םדרמ
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 תכירג רַהאֹוכנ ןאשיא וַא ירארֿפו תשכ םהאוב

 ב רַנַא : תסר .דהאוכנ ןאשיא זַא הדנאמ יקאבו

 אָננָא זַא אר ןאשיא ןמ תסד דנוָר ורפ היואהב

 ןאשיא דניאמנ דועצ ןאמסַאב רגַאו תּֿפַרִנ דהאוכ

 ג הְלקב רַגַאו :דרַוֲא םַהאכ דורֿפ אננֲא זַא אר
 זַא הדרַכ שיתפה אר ןאשיא דנוש ןאהנפ לָמְרַ

 רעק רד ןמ ָרטנ וא רגַאו תֿפַרנ םַהאֹוכ אָגְנָא
 ראמ אָגנִא רַד דניאמנ יפכמ אר ןתשיוכ אירד

 : דזנב אר ןאשיא הכ דומרפ םהאוכ רמַא אר

 רישמש דנוְר יריסַא הב דוכ ןאנמשד שיפ רגַאו

 ןאשיא את רומרפ םַהאֹוב רמָא אגנא רד אר

 ידב יארְב ןאשיא רב אר דוכ ָךטנו דָשַכְב אר

 ה הָוהְי דנואדכ : יוכינ יארְב הנו תשאר םהאוכ

 התכאדג ןָאו דנכימ סמל אר ןימז הכ תואָבְצ
 שמאמתו דנכיגימ םתאמ שנאננאפ ָהָמַהו דדרנימ

 וחפ רָצֶמ לינ ךננאמו ריָאמ רב רהנ לֶּתִמ

 ןאמסַא רַד אר דוכ יאה הפרג הכ ןָא :דנישנימ

 דאינב ןימז רַב אר דוכ יאהקאטו דנכימ אנב

 אה ןָא הדאד רד אדְנ אר אירד יאהבָאו דהְנימ

 : דשאבימ הֶוהְי וא םאנ דזירימ ןימז ורב אר

 זִיאְרְב אמש איִא לֵאָרְׂשִי .יִנָב יִא דווגימ דנואדב
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 ח\ז איבנה סומע באתכ חסרת

 : דשאבימ תנטלס ַהנאכו האשדאפ סדקמ ןָא
 םתפה איִבַג הנ ןמ תפג היצמע באוג רד םֹומֲע די

 ריִננַאו םדוב .ןאב המכ הכלב איִבָנ רספ הנו
 בקע וַא אדמ  דנוארכו : םדיִנמ אר ירב יאה

 םוק רבו ןרב תפג ארמ דנוארכו תֿפרְג ןארנפסונ
 דנוארכ םאלכ לאח ספ :אמנ תובנ .לֶאְרְשי ןמ
 ןכמ: תֹבנ לֵאָרְִׂי ָךֹצְב גמ ות :ןנָשָּב אר
 דנוארפ ארָהְל : אמנמ לכת קת ןארנאכ צב
 רהאוכ אנז ָבָכַתְמ רהָש רַד ות ןז דיוגימ ןינְ
 דאתפא דנהאוכ ריִׁשמְׁשְב תנארתכרו ןארספו רש

 רד ותו הש דַהאֹוכ  םיפקַת ןאמסירְב  תנימזו

 רו ץמז זַא לֵאְרְׂשּו .ררמ יהאוכ :סגנ ינימז
 : תפר דהאוכ יריסַא הב התנלַא

 - ט

 6-- ט

7-6 
- 

 ח כאב

 ךניאו תכאס ראדומנ ןינְג ןַמְּב הָוהְי דנואדכ | א

 הג .םומע יִא תפגו :אה הָוימ וַא רפ יִדֵבַס ב

 הץמ א ידבכ הכ םךאד באוָנ ןַמ * יניבימ
 לָארׂשי :ןמ םוכ רב אהתנַא תפג ןַמב דנואדכו
 :תׁשַרג םהאוכנ רד רניד ןאשיא וזַאו תסַא הדיסר

 יאה; דורס :ור ןָא רד הכ דיונימ הָוהְי דננאדב ג
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 טסרת ח איבנה סומע באתכ
 יאה שאלו דש דַהאֹוכ לַדבמ הֶלְולְו הב לכה
 אג רַה רד אר אה ןַאו דוב דהאוכ ראיסְב

 ד הכ אמש יִא :תכאדנַא דנַהאוכ ןוריב ישומאכב

 ןימז ןאניכסמו דיעלַבְב אר ןאריקֿפ = ריהאוכימ

 ה הכ דווגימו = + דיונשב אר ןיא דיֹנכ ךאלַה אר
 םישורפב אר הלג את תשרג דהאוכ יִכ האמ הרג

 םיאשגב אר םדנג יאה ראבנַא את תַבַש רו

 ןאזימ התכאפ גרזב אר לאָקְתֶמו ךנוכ אר אֿפַאװ
 ו אר | ןאניכסמו = + םיאמנ = גועמו בלק אר אה
 האמ פו םירַכְב .ןילענב אר :ןאריקפו הרקנב
 : םישּורָפְב אר םדננ

 ז הכ תסַא הדרוכ םָפ בקע לאלנב דנואדכ

 שומארפ ןנרַה אר ןאשיא לאמעַא וא םאדכניה

 ה לֶולְזַתמ ןימז בבס ןיאָב איִא :דרכ םַהאֹונ
 דנהאוכנ םתאמ שנאנכאס המסו רש רהאוכנ

 דַמֲא רַהאֹכנ רב רהנ למ שמאמתו תפר
 דאו ורפו דרכ דֶחאובנ ןאליפ רָצָמ לינ לתו
 מ ור ןָא רד הכ דיוגימ הֹוהְי דנואדכו = + תסָשנ
 ןימזו רֶרב םַהאֹוכ ורפ רהט תקו רד אר באתפא

 י דעו + דומנ םהאוכ ךיראת [שור ןור רד אר

 יאה דורכ ַהַמַהו םתאמ הב אר אמש יאה
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 ו , ה איבנה סומע באתכ דסרת

 ןאדנאכ יִא =: דוָשְב יראָג ימיאד הנ ךננאמ הכ

 ןמ !ארַב איאדהו אה ינאברק אמש איִא לאְרְשי
 הכלב יג : דידינארלג ןאבאיב רד לאס לה תל וכ

 בונו שיוכ םאנצַא לאתמתו דוכ םוכלמ המי
 דידוב התכאס ןַתׁשיוכ ָתַהְגְב הכ אר דוכ ןאיארכ

 רכשל יאדכ וא םאנ הכ הֹוהְי ספ : דיתשאדרב זכ

 ןָאְּב אר אמש ןַמ הכ דיאמרפימ רשאבימ אה

 : תכאס םַהאּוכ ןטו יאלִג קׂשַמד ףרט

aN 

 ןאתסהוכ רדו ןמיֲא ןויצ רד הכ ינאנָא רב יאו א

 יאה תמא יאבקנ הכ דנַתסַה ןאָמְממ  הרָמאס

 דנדמָא אה ןָא ָךונ לֵאָרְִׂי ןאדנאכ הכ ילוא
 ריאמנ הטהאלמו דיֹנכ רובע הָנְל הב :דנשאבימ ב

 םיִתְׁשְלֲפ תנו .דיורב גרוב ַתָמֲח הב אנ ןָא ואו
 רַתוכינ ְךֶלאמַמ ןיא וא אה ןָא איִא דִיִא דורֿפ
 : רתכרזב אמש ךוהח וא ןאשיא ךודח אי תסַא
 פלט ךנסמו דינכימ רוד אר אלב תר הכ אמש

 גאע !אה תכַת רַב הכ : דירואימ ךידזנ אר ד

 אה הרבו .דיושימ זארד אה רַתְפַב רו דיבאוכימ
 הריטח ןאיִמ זַא אר אה הלאסוו הלנ זא אר
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 הסרת ו איבנה סומע באתכ

 ה דיארסימ טברב ַהמֹגנ אב הכ :דירכימ אה

 עארַתְבָא דוב יאֹרְב רִוָד לָתַמ אר יקסומ תאלָאו
 ו דישונימ אה הסאכ זא אר בארשו + דינכימ

 דיאמנימ ןיהדַת תאיִרְטַע ןיִרַתַהַבְב אר ןתשיוכו

 ז ןירבאנב :דֹוִׁשימְנ ןיגמנ ףסוי תביצמ תהנב אמָא

 . דנַחאוכ יריפַא הב - ןאריסַא אב ןַאְלַא ןאשיא
 : רש רהאוכ רוד ןאגדננכ ׁשיע יארצו תפר

 ח יאדכ הֹוהּו הדרוכ םַסֵק דוכ תארב הֹוהְי דנואדכ

 בקעי תַמָשָח וא ןמ הכ תא הדומרפ אה רכשל
 ספ תסַא הורכמ ןַמ ךונ שיאה רצקו םראד תרפנ

 םהאוכ םילפַת תסַא ןָא רַד הָנֹרַה אב אר רהש

 מ הדנאמ יקאב רהַׁש ךי רד רֿפנ הד רגַאו :דומנ

 י ןאדנואשיוכ ןונו :דרמ דנהאוכ ןאשיא דנשאב

 ןאוכתסא את דנראד רב אריסכ ןאגדננכ ןפדו

 רד הכיסַכְב האגנָא דנרַּב ןוריב הנאכ זא אראה

 ירגיר איִא תפג דנהאוכ רשאב הנאכ ןורדנַא

 תסינ הכ דאד דַהאֹוכ באונ וא * תסַה ות ךזנ

 הָּוהְי םאנ ארז שאב תֶכאֹכ תפג דנהאוכ ספ

 אז רמַא דננאדכ ךניא ארז :רש רכְד דִיאבנ

 ךנוכ ָהנאֹכו אה יבארכב ךרזב ָהְנאכו ריאמרפימ

 כי הרַכצ רַב ןאבסַא איִא : דושימ ףלַת אה ףאכָשב
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 ה איבנה סומע באתכ בסרת

 אי

 ומ

 זט

 : דנראדימ הורכמ אר ןאיוג תפארו דנראד תַרֿפנ

 דידרַכ לאמיאפ אר ןאניכסַמ הכ ןוָג ןיִרַבאנַב
 אר אה הנאכ ריתפָרְג ןאשיא זא םדננ יאיארהו

 אמא דומנ דיהאוכ אנב הדישארת יאה גנפ וא

 יאה ןאתסכאתו רש דיהאוכנ ןכאס אה ןָא רד

 אה ןָא בארׁש ןכילו דומנ דיהאוכ פרג דנספלְד
 אר אמש יאה ריִצקַת אריז +: דישונ דיהאוכנ אר

 הכ אר אמש ןאהאנגו תסַא ראיסב הכ םנאדימ

 דירנָאימ גנַהְב אר ןאלדאע אריז דשאבימ .םיטע
 קח וא המכהמ רד אר .ןאריקפו דיריגימ הושר
 לקאע הכ רַה אלָהְל +: ריזאסימ ףְרַהְנמ ןאשיא
 אריז דָנאֹמ דַהאֹוכ שומאכ ןאמז ןַא רד רשאב

 דיבלטב אר יוכינ :דוב דהאוכ דב ןאמז הב
 לאונמ ןידבו דינאמב הדנז את אר ידַב הנו
 דוב דַהאוכ אמש אב אה רֶָכשל יאדכ הוה

 אה:ובינו דונכ:תרפנ-יהבי וא; =: דווגימ :הכ ןאנג
 תַנאת המכהמ רד אר ףאצנַאו דיראד. תסוד
 רב אה רכשל יאדכ הֹוהְי הנ ראש דיאמנ

 :דִיאמְנ תמחר ףסוי היקב
 ןיגְג אה רכשל יאדכ הָוהְי דנאדכ ןירבאנב
 רהאוכ ירַנ הָחונ אה וכ ראהְג ַהָמַה רד דיוגימ
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 גסרת ה איבנה סומע באתכ

 תפג דנהאוכ יאו יאו אהגוכ ַהָמַה רו דוב

 היִתְרַמ הכ אר ינאנָאו םֶתאַמ יארְב אר ןאחאלֿפ
 דנהאוכ ירג הָחונ יאֹרְב דנַא הרש התכומַא ינאוכ

 זי ירג החונ אה ןאתסכאת המה רדו : דנאוכ

 ןאיִמ רד ןמ הכ רדיוגימ דנואדכ אריז דוב דַהאֹוכ

 חי קאתשמ הכ אמש רב יאו :דרכ םהאוכ רובע ות

 אמש יארב דנואדכ ןור * דישאבימ דנואדכ זור

 ט לֵתַמ : יאנשוה הנו יכיראת דוב דהאוב הָנ
 דרוכ רַב ודב יסרכו דנכ רארֿפ ירש זא הכ יסכ

 רב אר דוכ תסד הרש לכאד הנאכב הב יסכ אי
 כ ןור איִא : רזנב אר וא יראמו  דַהְנְב ראויד

 ָתֹמְלֹמו יאנשור הנו דוב דַהאוכנ יכיראת דנואדכ

 אכ ןמ : דָשאבָנ יגדנשכרר יה ןָא רד הב ייל
 (רטעו) םראד תַהארכו תַרפְנ אמש יאה דִיַע זַא

 םֵהאוכנ םאֹמְׁשַתְסֲא אר אמש סַרקמ יאה לֿפחַמ
 ככ יאיאדָהְו ינתכוס יאה ינאברק הָג רגַאו : דרכ

 לובק אר ןָא רינארדגב :ןמ יארְב אר .דוכ :ידרא
 אמש יאה יראורפ יתמאלס חיאברו דרכ םהאובנ
 גכ דוכ יאה דורס :גנהַא : תשאד םַהֲאֹוכנ רוטנמ אר

 ארת יאה טַברַב ַהָמגנ אריז ןכ רוד ןמ זַא אר

 דכ תַלאדֶעו בָא לתָמ ףאצנָאו : דרכ םַהאובנ שוג
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 ה,ד איבנה סומע באתכ סרת
 תשג זאב ןמ סב דיוגימ דנואדכ אֹרָהעַמ

 אדכ הכ יִנַהנְב אר אמש וא יצעבו : רידומננ א

 םדומנ ןוגנרכ תכאס ןוגזאו אר הָרַמְעו םדס
 רוש התּפַרְנ ׁשְתֶא ןאיִמ וא הכ ילעָשמ ךננאמו
 ואב ןמ וסב דוגימ דנואדכ אֹדָהעַמ דידוב

 רומ ןיאב לֵאָרִׂי יִא .ןירבאנב : דידומננ תשנ בי
 לט ןיאְב הכ ןוגו דומנ םהאוכ למע ות אב
 ןתשיוכ לֵאָרׂשִי יא ספ דומְנ םַהאוב למע ות אב
 תאקאלמ דוכ יאדכ אב את ואס איַהֹמ אר

 התכאס אר אה הוב הכ ןָא ךניא אריז +: יאמנ י
 רכפ וַא אר ןאסנאו תסַא הדירפא אר דאבו

 יכיראתב אר רגפו דַהְדִמ עאלטַא שדוב יאה
 רמארכימ ןימז יאה ידנלב רַבֹו דואסימ לדנמ
 : רשאבימ וא םסָא אה רכשל יאדכ הָוהְי

 ה באב

 יארב הכ אר םאלכ ןיא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יא א
 רתֹכד :דיֹונְׁשִב םנאוכמ אמש רב הייתְרמ ב

 רהאוכנ רגיו תַא הדאתפא לֵאָרְׂשִי הרָבאב
 ידחאו הרש התכאדנַא דוכ ןימז רַב תסאכרב

 הוהְי הננאדכ ארז :דַנאזֿרַב אר וא הכ תסינ ג
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 אפרת ה איבנה סומע באתכ
 תפר ןוריב רַֿפנ ראזה אב הכ ירהש דיוגימ ןינג

 דהאוכ יקאב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יארְב אר רַפנ דצ
 הד תֿפַר ןוריב רֿפנ דַצ אב הכ ירחשו תשאד
 דנואדכ אריז : תשאר דַהאוכ יקאב אר רפנ

 הדנזו דיבלטב אְרַמ דיוגימ ןיִנְג לֵאָרְׂשִי ןאדנאכב
 ה לֵגְלְנ הבו דיבלטמ אר לֶא תיִב אֹמַא : דינאמב
 ל אריז .דיורמ עַבָש רֶאָב הבו :ריושמ לכאד
 תסינ לָא-תיִבו תפר דַהאוכ יריסַא הב התַבלַא

 דינאמ .הרנזו ריבלטב אר דנואדכ :דש רַהאוכ
 התכורפא פסי ןאדנאכ רד שֶתָא לֶתָמ וא אראבמ
 ןָא הכ רשאכנ לֶאתיִב רד .יפכו דנאוסב הרש
 הב אר ףאצנָא הכ אמש יִא :דֹנכ שומאב אה
 ןימזב אר .תלארעו דיזאסימ | לדבמ ןיתנסֿפַא
 ח דיִרֿפָא אר .ראכנו אירת הכ ןָא :ריזאדנַאימ

 אר וורו תכאס לדנמ תֶומ היאכְב אר רו
 אר ארד יאה :בָאְו דינאדרנ ךיראת בש לֶתִמ

 הוהְי תכיר ןימז יור רַב אר אה ןָא הדנאוכ

 טרַב אר יבארכ הכ ]א : דשאבימ וא םסא

 העלק רב יבאר5 הכ ןאנְנ דנאסרימ ןארנָארז
 : דיאימ דראו אה

 רננכימ םכח המָכחַמ רד הכ ינאנַא זַא ןאשיא
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 ד 3. איבנה סומע באתכ חנרת

 הנאכ הכ  דיוגימ דנואדכו : דאתפא דָהאֹוכ זט

 םהאוכ בארכ ינאתסבאת הנאכ אב אר ינאתסמז

 הנאכו דש דַהאוכ ףַלַת גאע יאה הנאו דרכ
 :דידרנ דַהאֹוכ םֶדַהְנִמ םיטע יאה

 דאב

 הרָמאס יאה הוכ רב הכ ןאשאב ןאואנ יִא = א

 אר ןאריקפ הדומנ םלט ןאניכסמ רבו דישאבימ
 דיִרָואיִב  דָיוגימ ןאשיא ןאיאקַאבו  דינכימ םַתְס

 דנואדכ + דיִונשַב אר םאלכ ןיא םישונָב את ג
 ךניא הכ תסַא הדרוכ םסק דוכ ָתָיְסודְקַב היה

 לג אב אר אמש הכ דיאימ אמש רַב ימאיַא

 אר אמש ןאגדנאמ יקאבו דשכ דנבאוכ אה

 רה הכ דיוגימ דנואדכו :יהאמ יאה באלק אב

 ןוריב דוכ ורְב ור יאה ףאבש וַא אמש וא ְךי

 דיהאוכ הדנכֿפַא ןּומְרֶה הב אמשו תפר דַהאֹוב

 : רש

 לֵגְלִג הבו דיזרוב ןאיצעו ריאיִב .לָא  תיִב הב
 ידאדמאב רַהֹו דינכ דאיִז אר ןאיצע הדַמָא

 רשע זור הס רַהֹו דירואיִב אר דוכ יאה ינאברק

 רימכ אב רכשת :יאה ינאברקו : אר דוכ יאה ה
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 ד איבנה סומע באתכ

 הדרכ אדְנ אר יִערַבַת יאיאדַהְו דינארָדגְב היאמ

 הָרידנְסּפ ןימה לֵאָרׂשִי ינְב יִא אריז דִיאֹמְנ ןאלעַא
 ןמו :תסַא ןיא הָוהְי דואדכ לוק * תסַא אמש
 אמש יאה רהַׁש עימג רַד אר ןאדנד תפאטנ זינ

 אמש יאה ןאכמ עימנ רד אר ןאנ ןאיִתְחֶאו

 ןמ וסב דוגימ דנואדכ אֹרָהעַמ םדאד אמשב

 האמ הס הכ יניח זינ ןמו : דירומננ תשג זאב

 ענמ אמש וַא אר ןאראב דוב הדנאמ ןרד את

 רניד ָךהַׁש רַבּו םדינאראב רהַׁש ךִי רַב םדומנ

 העטקו דַמָא ןאראב העטק ךִי רבו םדינאראבנ

 להַא ספ : רש ךשכ תפאינ ןאראב הכ רניד

 ןדישונ יאהב רהש ְךִי יוסב רהש הס אי וד

 דנואדכו דנתשגנ באריס אמא דנרש הראוַא בָא

 אמשו : דידומננ תשנ זאב ןמ ױסְב הכ דיונימ

 ךלמו םתכאס אלֶתְבמ ןאקרְו םומס ָךאֹבְב אר
 אה ריִגנאו אה ןאתסכאתו אה גאב זַא יראיסב

 טנרת

- 

- 

 ב

 |. דנואדכ אֹדָהעמ דָרוכ אר אמש יאה | ןותיזו

 אר אבו : דידומננ תשנ זאב ןמ וסב דיוגימ

 אמש ןאנאונו םַדאתסָרְפ אמש רַב ָךצַמ ָחסַרב

 דנדְרב אר אמש ןאבסַאו םתׁשכ רׁשמשב אר
 רמא רב אמש יניבב אמש יאה ודרא תנופעו
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 ג איבנה סומע באתכ ונרת

 ג :באב

 אר ןָא דננאדכ הכ דיונָשָב אר םאלב יא א

 ינאדנאכ ומאמת ָךֵאְבּו לֶאְרְַי יִנָב יִא אמש ָךְַב
 תדומנ קטנְת :םדרוא ןוריב  רַצָמ .ןימז זַא הכ
 ימאמת וא טקפ אר אמש ןמ : תסא התֿפגו

 ןאהאננ םאמת .תבוקע ספ םתכאנש ןימז ליאבק
 וד איִא : דינאפר םַהאוֿכ אמש רַב אר אמש
 קפתמ הכ ןָא ג .רנוךימ האר םַה אב רפנ

 דנכימ שרו לגג רד ריש איִא : דנשאב הרש ד
 ןאיז ךיש איִא ' רשאב התשאדנ ראכש הכ יניח

 הכיניח דהדימ שא השיב וא אר דוכ ןאוַא

 ןימז םאדב גרמ איִא : רשאב התֿפרָגנ יזִג

 םאָד איִא * רשאבנ וא יאֹרְב הלַת הכיאג דתפאימ
 התפרגנ יזיִג הכ יניח דושימ התשאדרַב ןימז זא

 רושימ התכאונ רהש רד אנרכ איִא : רשאב ו

 דיאיב דאו רהש רב אלב איִא :דנסרַתנ קלכו +

 דנואדכ אריז :דשאב הדומרפנ אר ןָא דנואדכו ח

 הב אר שיוכ ָךַפ הכ ןיא מ דָנכימְנ יראכ היה
 שָרְג ריש + דזאסימ ףושכמ םיִאיִבְנ דוכ ןאגדנב ט
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 ג איבנה סומע באתכ
 הוה דנואדכ ' דסרַתנ הכ תסיכ תסַא הדרכ

 :דיאמננ תובנ הכ תסיכ תסַא הדומנ םלַכְת
 ָצְמ ןימז יאה רצק רבו דודָשַא יאה רצק רב

 עמג הרמאס יאה הוכ רַב דָיוגְבו רינכ אנ
 יאה המאגנַה הָנ הכ דיאמנ הטחאלמו דיוש
 שנאימ רַד אה םלט הו ןא טסו רד םיטע

 ינאנָא .דָיוגימ דנואדכ אריז : תפַא הרש עקאו

 הָריבַד .דוכ יאה רצק רד אר תראו םלמ הכ
 ןירבאנב : דננארימְנ אר יראדרכ תסאר דננכימ
 ןימז ףרט רַהְב ןמשר דַוגמ ןינּג הֹוהְי דנואדכ

 רַהאוכ רזב ות זַא ארת תוקו דוב רַהאֹוכ

 דנואדכ : רש דַהאוכ גאראָת תַיאה רצקו רֶרוֲא

 ָהמרנ א קאס וד ןאבש הכ ןאנָג ךיוגימ ןינָ
 ןאנְנמַה רנכימ אֹהָר ריש ןאהד וַא אר שוג

 ירתסב ָהֵׁשֹג רד הרַמאס רַד הכ לֵאָרְׂשִי יֵנְב
 דנהאוכ יאהר דננכאפ ישארפ רד קְׁשָמַד .רדו
 דנימ אה רכשל יארכ הָוהַי דנואדכ : תפאי
 אריז = : ריהד תָראהַש בקעי ןאדָנאֿבבו דיונשְב
 וב אר לֶאְרְשי יאה ריִצקַת תַבוקע הכ יזור רד
 םהאוב תַבוקע זינ לֶא תיִב יאה חַבֹרַמ רַב םָנאְר
 ןימזב הרש עטק חַבֹדמ יאה ךאשו .רינאסר
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 ב איבנה סומע באתכ דנרת

 הָמהְו תכאס םהאוכ עטקנמ שנאימ זא אר רוָד

 :תשכ םהאוכ יו אב אר שנארורס

 ךיצקת ראהָנֹו הס בבסב דיוגימ ןינְ דנואדכ

 הכ אריז דינאדרגרב םהאוכנ אר שתבוקע הרוהי

 ארוא ץיארפ הדומנ ךרת אר דנואדכ תעירָש

 ןאשנאררפ הכ ןאשיא יאה גורדו דנַתׁשאדנ האגנ

 הארמג אר ןאשיא דֹנֵדֹומְנ .יוריִפ אר אה ןָא

 את .דאתסְרפ םהאוכ הָדֹוהְי רַב שָתֶא ספ :דרַכ ה

 גג דנאדכ : דנאוכב אר םלָשּורי יאה רצק
 ׁשתבוקע לֵאָרְׂשִי ריצקת ראהָגו הס בנסב דיוגמ
 לדאע דרמ הכ אריז דינאדרגרב םהאוכנ אר
 : דגתכורפ ןִלֲעַנ וב אר ןיכסמו הרקנְב אר

 ץרח תסַא ןאניכסמ רס רב הכ ןימז ךאבגבו ו

 רספו דנזאסימ ףרחְנמ .אר ןאמילַח הארו דנראד

 ארמ סודק םפא הדַמֲא רד רַתְכד ְךִיִב רדפו

 דנריגימ רג הכ יתככ רבו : דננכימ תמרחיב

 ןאגרש "המירָג בארׁשו דנבאוכימ חבדמ רַה ךונ

 וא לאה :דׁשֹונימ דוכ יאדכ ָהְנאב רד אר ט

 דננאמ ןאשיא תמאק הכ אר ןאיִרמָא ןמ הכ

 דנמונת טולב לתָמ ןאשיאו דוב דאזָא ןרס דק
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 הנרת ב איבנה סומע באתכ

 הוימו םַתֹכאכ ךאלַה ןאשיא ױר שיפ דנרוב
 א אר ןאשיא יאה השירו אלאב זַא אר ןאשיא

 י רֶעָמ ןימז זַא אר אמש ןמו :םדומנ ףלח .ןייאפ
 םדאד ׁשְדרַנ ןאבאיב רד לאס להָג הדרוַא רב

 אי זַא יצעַבו :דיִרֹוֲא ףרַצְתְב אר ןאיִרֹמֲא ןימז את

 אמש ןאנאוג זַא יצעַבֹו םיִאיִבנ אר אמש ןארפפ

 ינְב יִא דיוגימ דנואדכ * םדאד רארק הרידנ אר

 גי אה הרידנ אמש אמָא :תסינ ןינְג איִא .לֶאְרשי
 הדומנ יהַנ אר םיִאיִבְנְו דידינאשונ בארש אר

 ג אר אמש ןמ ךניא = : רינכמ תֹובנ הכ דיתפג

 וא הכ יהבארע הכ ןאנג לרארג םהאוכ גנת

 : דושימ הדראדג גנת רשאב רפ אה הפאב

 די דנָמונתו דש רַהאֹוכ תופ ןר דנת יארב רַפמו

 ןאָג ראבָו רַמָא .דחאוכנ בלאו שיוב יִאנאוַתַ
 ומ דַהאובנ זאדנַא ריתו : דינאהר רַהאוכנ אר דוכ

 = בסאו דינאהר רהאוכנ אר דוכ אפ זיתו ראתסיא

 מ דנואדכו :דאד דַהאכנ יצאלכ אר רוכ ןאָנ ראס

 ןאירע זר ןָא רד ןאראבג ןירתעאָנש הכ דיוגימ

 : תכירג דנהאוב
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 א איבנה סומע באתכ

 ריק הב םֶרֶא םוק חכ דַגימ דנואדכו תכאס

 דיוגימ ןינג דננאדכ : תֿפכ דֹנַהאֹוב יריפא הב

 םהאוכנ אר שתבוקע הזע ךיצקת ראהנו הס בבס

 הב (אר םוכ) יִמאֹמְת הכ ארז דינאדרגרב

 םילפַת םוָאב אר ןאשיא את דנַדְרב יריסַא
 םהאוכ הֶזע יאה ראֹצַחְב שָתֶא ספ : דניאמנ

 ןאנכאסו : דנאזוסב אר שיאה רצק את דאתסְרפ

 < ןולקשא וא אר אֹצַע בחאצו רודָשַא וא אר
 דורפ ןֹורָקָע הב אר דוכ תפד התכאפ עטקנמ

 יקאב הכ דיוגימ הֹוהְי דננאדכו דוא םַהאֹוב

 דנואדכ + רש דנַהאוכ ךאלה םיִתְׁשְלַפ ןאגדנאמ

 שתבוקע רצ ָךיצקַת ראהְנו הס ָבָבְסב דיזגימ ןינג

 (אר םוק) ימאמת הכ אריז הינאדרנרב םַהאוכנ אר

 םילסת םֹורָאְב אר ןאשיא הדרב | יריסַא הב

 : דנדרואינ דאיִב אר ןארדארב ךהעו דנדומנ

 דאתסְרפ םהאוכ רצ יאה ראצַה רַב שתַא ספ

 | : דנאזופסב אר שיאה רצק את

 ךיצקת ראהנו הס בבסב דיוגימ ןינְג דנואדכ

 אריז דינאדרנרב םהאוכנ אר ׁשַתַבוקע םֹודָא

 םָחֵרְו דֹומָנ בקאעְת ריִׁשֹמַׁשְב אר דוכ ךדארב הכ

 התסויפ וא םשַכו תכאס האבַת אר שיוכ יאה
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 גנרת ב ן א איבנה סומע באתכ

 : תשארימ האנְנ "אמואד אר דוכ בצנו דירדימ

 בי רצק את דאתסָרפ םהאוכ ןַמיֵת רב שָתֶא ספ

 : דנאזופב אר הָרצַב יאה

 יי ָךיִצקַת ראהו הפ בָבסֹב דיוגימ ןיִנָג רנואדפ

 אריז דינאדרגרב םַהאֹוכָנ אר שַתְבוקע ןֹומֲעדיִנְב

 דנדרכ הראפ םֶכש אר דָעְלִג הלמאח ןאנז הכ

 די ׁשתַא םַפ : דננאדרג עיסו אר שיוכ ךודח את

 את תכאס םהאוכ לעַתשמ הָבְר יאה ראצַה רד
 אבו גנְג ןור רד יגרזב יאדַצ אב אר שיאה רצק

 ומ דנואדכו : דנאזוסב ןאפוט ןור רד ידאב דנת

 דַהאֹוכ יריסא הב ןאשיא האשְדאפ הכ דיוגימ

 : "אעימג שנארֹורכו וא תּפַר

nsב  

 א ָךיצקַת ראהְנו הס בבסב דיוגימ ןינָג דנואדב

 הכ אריז דינאדרנרב םהאוכנ אר שתבוקע בָאומ

 :דנתכֿפ ְךַהָא אר םֹורָא האשראֿפ יאה ןאוכתסא
 ג יאה רצק את םַתֹכְרֿפמ בָאֹומ רב שתֶא ספ

 שורכו המאגנה אב בָאֹומו דנאזוסב אר תוירק

 ג הכ דיוגימ דנואדכו :דרמ דהאוכ אנרכ יאדצו
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 ג איבנה לאו באתכ נרת
 ימאמתו רש דַהאוכ יראָג ריִׁשְב אה הוכו דינאבנ

 יהמשִנו דידרג דהאוכ יראַג בָאְב הֶדּוהְי יאה ידאו

 אר םיטיִש יִדאו הדמָא ןוריב דנואדכ ָהנאֹכ א

 רש דַהאוכ ןאריו רַצְמ : תכאס דהאוכ באריס טי

 דידרג דַהאכ לַרנמ רואב ןאבאיִב הב | םֹורָא
 ןופו :דנַדומְנ הָּדהְי יֵנְב רב הכ ימלט בבס

 הָדּוהֹּו :דנַתֹכיר ןאשיא ןימז רד אר ןאהאנגיב כ

 םלָשוריו דש רַהאוכ ןוכסמ .דאבָא לא דַבֲא את
 הכ אר ןאשיא יזיר ןוכו :ראיסב יאה רהַד את אנ

 םהאוכ רהאט םדוב התכאסנ רהאט

 ןכאס ןֹוצ רד הֹוהּו תכאס

 : רש דהאוכ
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 איבנה סומע באתכ

 א באב

 א ןָאו דוב ַעֹוקְת ןאנאבש זא הכ שומע תאמלב
 םאיִאו הָדֹוהְי האשדאפ איְִע םאוא רד אר אה
 לבק לאס רד לֵאָרְׂשִי האשדאפ .שָאויְרַב םֶעָבְ
 ; ריד לֵאָרׂשִ הראב רד הלולז וא
 ב דוכ ןאוַאו דנזימ הרענ ןויצ וא דנואדכ תפג ספ

 ןאנאבש יאה עַתרַמו הֹנכימ דנלב םלַׁשורְי וא אר

 : דדרגימ ךשפ לַמְרכ הלו רנריגימ םתאמ
 ג ריצקת ראהנו הס בבסב .ריוגימ ןינָג .רנוארכ

 הכ אריז דינאדרגרב םהאוכנ אר שתַבוקע קשָמה

 ד שתֶא ספ + דנתפוכ ןיִנַהֲא יאה םוָנב אר דָעְלג
 רצק את דאתסְרפ םהאוכ לֶאְוַח ןאדנאכ רד
 ה יאה דנב .תשפו : דנאוופב אר דֶרָהְַב יאה
 יראומה זא אר ןאנַכאפו תפַכש םהאוכ אר קְׁשָמַד

 םהאוכ עטקנמ ןֶדֲע תיֵב וא אר אצע בחאצו וא
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 ג איבנה לאו .באתכ חמרת
 התכורפ בארַשְב ירֲתְו הדאד יהָשָחאּפ וע

 ימאמתו ןודיצו רוצ יִא לאחו + דנַשונְב את דנַא ד
 ' תפָא ראב הָנ ןכ אב אר אמש םיטְׁשלפ ךאיד
 אזג ןַמְּב רנַאו דינאסְרימ אז ןמְב אמש איִא

 םאמַת הָנֹרַה יִדוזַב אר אמש יאזנ ןמ  רינאסְרַב

 הרקנ הכנוג : דומָנ םהאוכ דַר אמש ָךפְב רַת ה

 לַכיַהְב אר אהנָא התֿפָרְנ ארמ יאביז םיאֿפנ אלטו
 ןארספו הָרּוהְי ןארַסַפו : דידרוַא רד דוכ יאה ו

 ןאשיא את ריתכורֿפ ןאיִנאנוי ןאַספְב אר םלָשורי
 ןאשיא ןמ ךניא :דינכ רוד ןאשיא ךורח זַא אר ז

 םהאוכ דיתכורפ ןאְב אר ןאשיא הכ ינאכַמ זַא אר

 םהאוכ אמש ָךַפַב אר אמש לאמעַאו דינאזיגנַא רַב

 תְפְדְב אר אמש ןאדתכדו ןארספו : דינאדרגרב ח

 הב אר ןאשיא את .תֿוחֿפ = םַהאֹוכ הָדּוהְי .יִנְב

 דנְׁשורֿפב דנשאב ימ דיעב יתמא הכ ןאיִאָבְס

 : תפא התפג ארניא דנוארכ אריז

 ךראדת * דינכ אֹדְנ אה תַמא ןאיִמ רַד ארניא ט

 ימאמת * ךינאזיננַא רַב אר ןאראבְנו דיניב גנְ

 יאה ןהֶא ןאג +: דנָיִא רַב הרש ךידנ יגנֶג ןאדרמ י

 אר שיוכ יאה ב אה Oe יאְרְב אר דוכ
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 טמרת ג = איבנה לאו באתכ
 אי ךיאיִבו דיבאתַׁשְב אה תמא ָהָמַה יִא :םֵתסַה יוק

 ןאעאגש דנואדכ יִא * דיוש עמג ףרט רַה או

 בי רב אה תמא :רוַא דורֿפ אָגנָאְב אר דוכ

 אריז  דנָיִא רב טפׁשֹוהי ידאובו דנוש התכיגנַא

 ַהַמַה רב את תפשנ םהאוכ אְננֲא רד ןמ הכ

 ירואד דנַתסַה ןֶא ףארמַא הב הכיאה תמא

 לצאח הכ ארז דירא שיפ אר סאד : םִיאמנ
 הכ אריז דיֹנכ לאמיאפ דִיאיִב * תַא הדיסר

 הדידרג וירבל אה תשכרגו הרש רפ אה הרצעמ

 תעאמְג :תסַא םיטע אמש תַרארַׁש הכנוָג תסַא

 דנואדכ ןור אריז * אצק ידאו רד אה תַעאֹמְנ אה

 וט האיִס האמו באתֿפַא :תסַא ךידזנ אצק ידאו רד

 : דנראדימ זאב אר דוכ ַשָבאִת ןאגָראתָסו דנושימ

 וט זַא אר דוכ ןאוַאו דנזימ הרענ ןויצ וַא דנואדכו

 רושימ לולזתמ ןימזו ןאמסָאו דנכימ דנלב םלָשורָי
 לֵאָרְׂשִי יִנָב ךאלמו רוכ םוק יאָנלמ דנוארכ אמא
 זי הוה ןכ הכ תסנאד דיהאוכ ספ : דוב דהאוכ

 ןֶכאס ןֹויִצ שױכ סדקמ ָהוכ רד אמש יארכ

 ןאגנאגיבו רוב דהא סדקמ םַלׁשרְו םשאבימ
 :דומנ דנַהאֹוכנ רובע ןָא וַא רניד

 הי דנהאונ אר רוגנַא ָךיצַע אה הוכ ורנַא רדו
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 ב = איבנה לאוו באתכ ומרת

 ארחצ םִיאהְב יא : תסַא הדרכ םיטע יאה ראכ ככ

 רש ובס ןאבאיִב יאה עַתרַמ הכ אריז .דיפרַתַמ

 תֹוכ ןמו ריִננַאו הָוֶא אר דוכ ָהוימ ןאתכררו

 הָוהְי רד :ןויצ ןארַסָּפ יִא :דנדאד אר :שיוכ גכ

 ןאראב הכ אריז דיאמנ ידאשו דנו שיוכ יארכ

 תסא הדאד אמשב שא הזאדנַא הב אר ןילַא

 אמש יאהב תקו רד אר רַכָאו לא ןאראבו
 דַהאֹוכ רפ םדנג זַא ןמרכ ספ : תסַא הדינאראב דכ

 בַהאוכהזורבל ןנורו הרש וַא אה הרצעמו רש
 סופו < הנבלו / הכ אריאה לאסו = + דידרג הכ

 הדאתסַרֿפ אמש רב הכ ןמ םיטַע ךכשל ינעי סו
 יאדנו- + דומנ :םהאוכ דר אמשב דנדרוכ םדוב

 יאדכ:הנוהְי םסָאו רש ריהאוכ ריס הדרוכ .ראיסב

 הדרכ: ביִגַע יאה ראכ אמש יארְב הכ אר דוב

 הַבֲאָב את ןמ קו דנאוכ דיהאוכ חיבסַת תסַא

 רַד :ןמ הכ תסנאד דיהאוכו : רש דנַהאוכנ לג

 אמש יאהב הוה ןמו א םשאבימ לֵאָרְׂשִי ןאימ
 דש דנַהאוכנ לגכ ןמ שקו תסינ ירנידו בתסה
 | : דאבָא לא דַבָא את

 םהאוכ רשב ַהַמַה רב אר דוכ חור ןָאזַא דעבֹו חב

 דנהאוכ תונובנ אמש ןארתכדו ןארַפפו תכיר
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 זמרת ג,ב איבנה לאו באתכ
 אה איַאֹוה אמש ןאנאונו אמש ןאריפו דומנ

 טכ רב אר דוכ חור םאיִא ןָא רו : ריד דנַהאכ

 ל אר תאיִאו : תכיר םַהאוכ זינ ןאזינכו ןאמאלג
 ןימװ ןאמסָא רַד דוד יאה ןותסו ׁשֲתֲאו ןוכ וא

 אל האמו יכיראתְב באתפַא : תכאפ םַהאֹוכ רֶהאט

 םֹוו רוהט וַא שיפ דש  דנהאוכ לַדֿבמ :ןוכב
 בל הכרַה רש רהאוכ עקאוו :דנואדכ ביהמו םיטע

 רד אריז דַבאי תאגְנ דנאֹוכְב אר דנוארכ םאנ

 התפג דנואדכ הכנאנג םלָשור רדו ןויצ ַהֹוכ

 ןאגדנאמ יקאב ןאיִמ רַדו דוב דהאוכ יתָיְקַב תסַא

 : תפָא הדנאוכ אר ןאשיא דנואדכ הכ ינאנָא

 ג באב

 א ןוָנ ןאמז ןַא רדו םאיִא ןָא רד ךעא ארז

 :םשאב הרינאררנרב אר םלֵׁשֹורו חֶרּוהְי יִריסֲא
 ידאוב הדרכ עמג אראה תַמא עיִמְנ האגנָא

 ןאשיא אב אְננֲא רָדו דרנָא םהאוכ דורפ טָפָשוהְי

 המכאחמ לֵאָרְׂשִי שיוכ תארימו דוב םוק הראב רד
 תמא ןאיִמ רד אר ןאשיא הכ אריז דומָנ םהאוכ

 הדומנ םיסקַת ארמ ןימזו התכאפ הדנכארפ אה

 ג רד ירָסֶפּו התכאדנַא הערק ןמ םק רבו + דנא
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 ב איבנה לאוי באתכ דמרת

 הנאכב דנודימ אה ראצח ורב דנַהְגיִמ רהש רב מ

 אה הרְננַפ וא ןאדוד לֵתָמ | דנַאימ רַב אה

 לולנתמ ןימז ןאשיא ךוצה א = + דנושימ לכאד י
 האיס האמו באתֿפָא * דושימ שעְתְרמ אה ןאמסַאו

 : דנראדימ זאב אר שיוכ ךונ ןאגראתפו דנושימ

 דנלב  שיוב רכשל שיפ אר דוכ ןאוָא דנואדבו אי

 הכנָאו תסא םיטע ראיסב וא יודרא אריז דנכימ

 אריז + תסַא רירק דַרוָאמ אֵגְב אר דוכ ןֿפֹכ

 תסיכו תסַא ביהמ תיאהניבו םיטע דנואדכ ור
 | : דשאב התשאד ארנַא תקאט הכ

 אבו לָד מאמת אב דיוגימ דנואדכ ןָאלַא ןֶכְלו ב
 :ריאמנ תשנואב ןמ יוסב םַתאמו הירו החר

 אר שופ תר הנ דיֹננ ךאג אר דוכ לדו ג
 וא הכ אריז דִיאמְנ תשנזאב דוכ !ארכ הָוהִיִבו

 ןאפחַא לא ריתכו םשפ רידו תא םיחרו ףואור
 הכ דנאדימ הנ :רׁשמ ןאמיִשַפ אלַב וַאו ה

 רוכ בקע רו דש ןאמישפו דדרנרב יאש
 ינתביר :יִדַהו ידרָא היה ינעי דראדנאו יתכרב
 : אמש יאדכ הוה יארב

 הדרכ :ןייעת אר הזורו  דיזאונב אנרכ :ןויצ רד ומ
 דונכ עמג אר םוק + רינכ אדְנ אר סדקמ .לפחמ וט
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 המרת ב איבנה לאו באתכ
 רישו ןאכדוכו ןאריפ דִיאֹמְנ סידקַת אר תעאמְנ

 ָהָרנֹח זַא האמאד י דירוַא םהארפ אר ןאגראוכ

 זי הכינאנהאכ +רנָיא ןוריב שיוכ ָהְלנַח זַא סורעו רוכ
 חַבדַמו קאוב ןאיִמ רַד דגַתסַה דנואדכ םאדכ

 שיוכ םוק רַב דננאדכ יִא דנַוגבו דננכ היִרְג

 ראפסמ ראע הב אר שיוכ תארימו אמרפ תקפש

 ' דניאמנ ינארמכח ןאשיא רַב אה תמא אדאבַמ

 ןאשיא יאדכ הכ דניוגב אה םוק ןאיִמ רַד :ארֶנ

 : תסַא אגכ

 חי דַמָא דהאוכ תַריֵנְב דוכ ןימז יארְב דננאדכ םַפ

 טי דנואדכו = + דומנ דַהאֹוכ תכֿש שו :םוק הבו
 ךניא תפג דַהאֹוכ הדומנ תבאָנַא אר הוכ םוק

 םַתסְרְפיִמ אמש יארְב אר ןנורו הרישו םדננ ןמ

 רגיד .ךאב אר אמשו דיוש ריס אהנָא זַא את

 כ ָךכשְלו : תכאס םַהאֹוכַנ ראע אה תַמא ןאיִמ רַד

 ךשכ ןימוב הדרכ רוד אמש וַא אר ילאמש
 יאירד רַב ןָא ַהמַרקמ הב דנאר םַהאֹוכ ןאריו

 דוב דַהאֹוכ יברנ יאירַד רב ׁשַא הקאסו יקרש

 רהאוכ רב ׁשֵתנוֿפעו רש דהאוכ דנלב ׁשדב יובו
 : תסַא הדרכ םיטע יאה ראכ אריז דמֲא

 אכ הֹוהְי אריז אֹמָנְב ידאשו דג * םרַתַמ ןימז יא
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 ב,א איבנה לאו באתכ במרת
 ָהָנאֹכְב אר ןימז ךאנכאס יִמאמתו ךיאשמ + דינכ

 ערצת דנואדכ ָךזנ הדומנ עמג דוכ יאדכ :הֶוה

 דנוארכ ור הכ אריז הרנָא רַב יאו : דיאמנ וט

 קלטמ רדאק וא יתַכאְלַה לֶּתְמו תסא ךידזנ

 עטקנמ אמ מנ רד תאלוכָאמ איִא : ךיָאמ וט

 :אמ יאדכ הנאכ וא ינאמךאשו רורסו דשנ

 ןאריו אה ןזכמ * דיסופ אה ךולכ ךז אה הנאד זי

 :דידרג ףֵלַת םדננ אריז רש בארַֿכ אה ראבנַאו

 ןאואג יאה המָרְו דננכימ הלאנ רדק הָנ םיאהב חי

 הלגו .דנראדנ יעתרמ הכנוג דנלאוהַא הדירוש
 דנוארפ יא : דנַא הדש ףַלַת זינ דנֿפסוג יאה טי

 עַתרַמ .שָתֶא הכ ארז םיאמנימ ערַצַת ות ךנ

 ןאתכַרְד הַמַה הלעשו הדינאוס אר ארחצ יאה

 יופב ארחצ םיאהב :תסַא התכורפא אר ארחצ כ

 ךשמ בא יאה וג הכ אריז דננוזימ הָחָיִצ ות

 הדינאזוס אר ארחצ יאה עַתרַמ ׁשֵתֲאו הרש

 : תסַא
 ב. הצב

 ןמ סרקמ קוכ רַדֹו דיזאונְב אנרכ ןויצ רד א

 רַלְב .ןימז ןאנכאס מאמת + רינכ דנלב אר
642 



 גמרת ב איבנה לאוו .באתכ
 בור :תסַא ךירמו | דיִאימ דנואדכ תר אר"

 לִתַמ טילג ָתַמְלֹו אה רבא ןורו תמכו יכיראת
 הכ וקו םיטע יתמא * אה הוכ רב טֶסַבְנמ נפ

 את ןיא זַא רעבו הדובנ לזַא ןַא וַא ךננאמ

 שיפ = : דוב דהאוכנ ראיסב יאה רהדו אה לאס
 ןאשיא בקע  רדו דנאוסמ שָתֶא ןאשיא ור
 ןימז ןאשיא ור שיפ * דדרנימ .בֵהַתְלמ הלעש

 ראב ןאבאיִב ןאשיא בקע רו ןרע גאב לתְמ
 : דבאי ימנ יאהר :ירחא ןאשיא ואינו תפָא
 ךננאמו תא ןאבסא ךטְנמ לּתַמ ןאשיא ַטְנַמ
 ה אה הבארע יארצ לתָמ : דנזאתימ ןאראוס בסָא
 יארַצ לֶתֶמ * דננכימ זיכו תסָג אה הוכ ָהלְק רַב
 ךננאמ * דנאוסימ אר האכ הכ :שָתַא הָלעׁש
 : דנשאב התסב ףצ נג יאְרְב הכ ימיטע תמא

 יור מאמת * דנזרלימ אה םוק ןאשיא ךוצח זַא
 דנודימ ןאראבג לֵתַמ + רשימ הדירפ גנב אה
 דעַאמ רב אה ראצַה רַב יגנג ןאדרַמ לתְמ
 אר דוֿכ יאה קירטו דָאימ דוכ ָהאֹרָב .םאדכדַהו
 רננכ ימָנ םאהָרזַא רגידכי רַב : דננכ ימְנ לירבַת
 הברַח ןאימ זַא * דמארכימ דוכ הארב סַכְרַה אריז

 : דננכְׁשימ אר דוכ יאה ףצו דנרוַאימ םונה אה
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 איבנה לאוי באתכ

 א באב

 לזאנ לֵאּותַּפְרְב לאי רב הכ רנוארל םאלכ א
 ןאנכאס ָעימג יִאו דיונשב ארניא ךיאשמ יא ;'חש ב

 םאיַא רד ןיא לתָמ איִא * דיריג שוג ארניא ןימז
 : תסָא הרש עקאו אמש ןארדפ םאיִא רד אי אמש

 ןארַסַפְּב אמש ןארַסְפו דוכ ןארַסְפְב ןיא זַא אמש ג

 : ריהָדְב רמכ רעב הקבטב ןאשיא ןארַסָּפו שיוכ

 הָגנָאו דרוכימ ךלמ דנאמ יקאב ןַס זַא הָננֲא ד
 וַא הנו דַוכמ הָנְל דנאמ יקאב ךלמ וא

 ןאתסמ יִא = : דרוכימ סוס דנאמ יקאב הנבל ה
 ןאראסגימ ַהמה יאו דינכ היִרְו הרש ראריב

 א הכ ארז דִיאמְנ הלולְו רוגנַא ךיצע תַהְגְ
 יתמא הכ אריז :תסַא הרש עטקנמ אמש ןאהר ו

 ןאדנד * דנַכוָאימ םונה ןַמ ןימְמ ראמשיבו יוק

 סארצַאו תפא ריש יאה ןאדנד ןאשיא יאה
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 אמרת א איבנה לאו באתכ

 ז ןאריו ארַמ ןאתסכאת :תסא רבזה סארצַא ןאשיא

 אראהנַא תסופו הדרכ בארַכ ארמ יאה ריננַאו

 יאה .הכאשו דנא התכאדנַא ןוריב הדנכ לכלאב
 יארב הכ ירַתַכד לתמ :תסא הרש ךיֿפס אהנָא
 :ריגב םַתאֹמ רשופימ סאלפ רוכ ינאונ רוש
 מ דנואדכ הנאכ וא ינתכיר ָהיָדַהו ידרָא היה
 דנוארכ םאדכ הכ ינאנהאכ תסַא הרש עמקנמ

 ןימװ הדש ךשכ ארחצ : דנריגימ םתאמ דנתסה

 ךשב הרישו הרש פלַת םדנג אריז דכיגימ םַתאֹמ
 א ןאחאלֿפ יִא | + תפא הרש עיאצ ןגןרו הדידרנ
 תַהְגְב רִיאמָנ הללו ןאנאבגאב יִאו דיוש לָנַ
 :תסַא הרש +לַת ןימז לוצהמ אריז ןנו םדננ
 ראנַא * הרש עיאצ אה רינגו ךשפ אה ומ
 הדידרנ ךשכ ארחצ ןאתכרד ָהַמַהֹו ביפו אמרכו

 ייא :תסא הרש עפר סֵרֲא ינב וַא .ישוכ אריז

 ריאמְנ ירג .החונ הררכ רב רד סאלפ ןאנָהאכ
 ןאמדאכ יִאֹו רינכ הללו חַבְרַמ ןאמדאכ יאו
 רכב ארבש םאלפ רַד הרש לכאד ןמ יאדכ
 זאא ינַתֹכיר ָהָיְדַהו ידרָא הָיְרַה הכ אריז דרב
 : תפַא הדש התשאד ואב אמש יאדכ הנאכ

 יי אדְנ אר .סרקמ לֿפְהמו ריאמנ ןעַת אד הזר
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 די | ג איבנה עשוה באתכ הלרת
 וט

 ג

 ד

 רד הָג רֶנַא : תסא הדש רותסמ ןמ ןאמשנ

 יקרש ךאב אמא דַרוַא רַמַת שנארדארב ןאימ

 דִיִא ימ רַב ןאבאיב וא דנוארכ ךאבו דָזוימ

 רכשכימ שא המשְנו רדרגימ ךשכ וא עבנמו

 גאראת אר יו ָהָסיִפפ באבסַא יִמאמְת גננ ואו

 דחאוכ דוכ האננ למחתמ הרמאס : ריאמנימ
 ' תפא התכיגנא הנתפ דוכ יאדכב אריז רש

 ןאשיא לאפטַאו ראתפא דנהאוב רישמשב ןאשיא

 דנהאוכ הרירד םכָׁש ןאשיא הלמאח ןאנוו ררוכ

 : רש

 הכאב

 תשנ ואב דוכ יארכ הָוהְי וסב לֵאָרְִׂי יִא
 דוכ אב : הָדיֹמַל דוֿכ ָהאנג ברכב אריז אֹמנ
 ואו דייאמנ תשנ זאב דנוארכ יוסְּב התפַרנ ןאנַכס

 אר אמו אמרֿפ ןֿפַע אר האנג יִמאמת דייוג אר

 יאה בל יאה הלאסוג ספ אמרֿפ לובקמ ףטלב
 אר אמ רושא : דומנ םיהאוכ אדא אר שיוכ

 םיהאוכנ ראופ ןאבסַא רַבו דאד רַחאוכנ תאגנ

 םיהאוכנ .דוכ יאה תסד לַמַעְב רניד ךאבו רש
 ות וא הכנוג דיתסה אמ ןאיארכ אמש הכ תפנ

 אר ןאשיא ךאדַתרַא ; דנבאי ימ תמחר ןאמיתי
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 טלרת די איבנה עשוה באתכ
 םהאוכ תסוד "אנאָגִמ אר ןאשיא הדאד אפש

 : תסַא התשג רב ןאשיא וַא ןמ םשכ אריז תשאד

 ה ךגנאמ ואו דוב םהאוכ םנבש לּתְמ לֵאָרְִׂי יארְב
 יאה השיר ןֹונְנְל לתָמו דרכ דַהאוכ לג אה ןסוס
 ו הרש רֵׁשֲתְנמ שיאהנאש : רינאוד רהאוכ אר דוכ
 ןונָבְל ךננאמ שרטעו ןותיז תְכְרְד לָּתָמ וא יַאביז
 ו ןכאפ שא היאס ךיז הכ ינאנָא : דוב דהאוכ

 ךננאמו דרַכ דנהאוכ תסיז םדנג לתַמ דנשאבימ

 לַתָמ וא ראשַתְנָא  דֶרוָא דנהאוכ לג אה ןמ
 ח תפג דַהאוכ םִיַרפָא : דוב דהאוכ ןונָבְל בארש

 וא ןמו תסַא ראכ הָנ אה תב אב רניד אֹרַמ

 לתָמ ןמ * תשאד םהאוכ רוטנמ הדרכ תבאָנא אר
 תפאי ןמ זַא ות ָהְוימ * םשאבימ הזאתו רַת רבנְצ

 מאר אה זיג ןיא הכ םיכח ָךרַמ תסיכ +: דשימ

 ארז דנאדְב אר אה ןַא הכ ימיהֿו דָמהַפב
 רד ןאלָדאע תסַא םיקַתסמ דנואדכ יאה קרט

 ןאראכ אטֿכ אמא דניאמנימ ךולס אה ןָא

 :דנרוכימ ׁשגל אה ןָא רַד
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 עי , בי איבנה עשוה באתכ ולרת
 רב אר וא ןוכ שדנוארכ ספ דרָוָא ןאָגַהְב לת
 : דומנ דר יו רב אר וא ךאעו תשאדגאו שָרַס

 גי באב

 ןתשיוב תפנ ןכפ הורַלְב םִיַרֿפֲא הכ ימאגנה | א
 ךמַא רד ןונ אמא .רומָנ עפתרמ לֵאָרְשִי רַד אר

 דניאזפָאיִמ ןאהאנג ןָאְלַאו : ררמב רש םֶרְגמ לַעַב ג

 ליתאמתו הרש התכיר יאה תב דוב ָהֶרְקנ זַאו
 למע אה ןָא המה הכ רנואסימ רוב לקע קפאומ

 דניוגימ אה ןַא ָהְראב רדו רשאבימ ןארְנתַעְנַצ

 אה הלאסוג דננארלגימ ינאברק הכ יצאבשא הנ
 יאה .רבָא לַתָמ ןאשיא ןירָב אנב : דנפובב אר

 דנַתְפַה רָרָדגימ ידוזב הכ ימנְבַׁש ךננאמו חבצ

 ךננאמו דש הדנכארפ ןמרַפ זַא הכ האכ לחָמ
 ןימז זַא ןמ אמא : יָא רַב ןמר ַא הכ דוד
 וא ריו םֵתֹסַה ות יאדכ הוי (לאח את) רצְמ
 תאָנְנ ןמ יאופו יפאנשימנ אר רגיד יאדכ ןַמ

 ןימז רַד ןאבאיִב רד ארת ןמ : תסינ יהָדֹנֵהְד ה

 רדנרש ריס דנדירג ןוג : םתכאנש ךשכ ראיסב ו

 או דיררנ רורֹנַמ ןאשיא לד דנרש ריס ןוגו
 יארב ןמ ספ : דנדרכ שומארפ ארמ תַהְג ןיא ז
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 זלרת גי איבנה עשוה באתכ
 גנלֿפ ךננאמו דוב םהאוכ ריש למ ןאשיא
 ח יקרכ לתָמּו : תפָשְנ םהאוכ ןימכ רד האר רב
 רב דנשאב הדובר יו וַא אר שיאה הגב הכ
 ןאשיא לד הדפו דרֹוָא םהאֹוכ הלמח ןאשיא
 אָננֲא רַד אר ןאשיא ריש לָּתְמּו דירד םַהאוכ אר
 דנהאוכ אר ןאשלא ארחצ תאנאויחו דרּוכ םהאוכ

 י תסא אנכ ות | האשדאפ 9 ; תפא ws אב ות
 דנכ תנואעמ תיאה רהַׁש יִמאֹמְת רד ארת את

 יתפג אה ןַא ָהַראֹב רד הכ (דניאגב) תנארואדו

 א דוכ ָבֶצִנ זא :הדב ןמְב ןארודסו האשדאפ

 אר וא שיוכ םשכ זַאו םדאד ותב יהאשדאפ

 : םתשאדרב

 בי ןוזחמ וא ָהאנג הרש התסב םִיִרְפֶא ןאיצע

 ג הכ ינז לתֶמ הז אה דרַה : תסַא הדידרנ

 דנמשנאד אנ ירספ ואְו תפָא הדַמָא י) רב דיאזימ
 ןאדרֿפ דלות אג רד שהקו רַד ארז תסַא
 דיהואה תסד זַא אר ןאשיא ןמ : דתסיאימנ
 תאָנְנ תֹומ וַא אר ןאשיאו דאד םַהאֹוכ היִרַפ

 תסַא אנכ ות תאברַצ תומ יא * דישבב םהאוכ

 וא ינאמישפ * תפא אגס ות תכאלה הואה יאו
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 בי ( א' איבנה עשוה באתכ דלרת

 וַא ןאגרמ לתָמ + דַמֶא רנהאוב הזרְלַב בָרְגַמ א אי
 .ןאזרל רושָא ןימז זַא ןארתובכ ךננאמו רַצַמ
 אר ןאשיא הכ דיוגימ דנואדכ * דַמָא .דנהאוכ

 :דינאדרג םהאוכ ןֶכאכ ןאשיא יאה הנאכ רד

 רכַמְב לֵאְרְׂשִי ןאדנאכו אה :נתרהְב ארמ םִירָפָא גי
 אדכ אב זונה .הָדּוהְו דנא הדרכ הטאהַא אה

 :תסַא ראדיאפאנ ןימַא ודק אבו

 בי באב

 אר יקרש ךאבו דרוכימ אר דאב םיִרפא א

 אר יבארכו גורד ור יִמאמת * דנכימ בקאעת

 נורו דנדנבימ דהע רושא אב ןאשיאו דיאזפאימ

 אר דנואדכ : דושימ הדרב רצָמְב (הידה תַהְנּב)

 ָבַסַח רַב אר בקעו תסיא המצאכמ הָדֹוהְי אב

 שלאמעַא קפו רב הדינאסר תבוקע שיאה האר

 רדארב הנשאפ וא : דאד דהאוכ אזג אר וא

 אדכ אב ׁשֵתֹוק ןיח רדו תֿפָרְג םַחֵר רד אר דוכ

 הדומנ הדהאנמ התְשַרפ אב : דומְנ הדהאגמ

 = דומָנ ערַצת יו ָךַנ הרש ןאיִרְג * דַמָא בלאג
 אמ אב אָג ןא רו תפאי אר וא לֵאדתיִב רד

 תסאה רֵכְשַל יארכ דנואדכ אמָא + דומְנ םלַכַת ה
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 הלרת בי איבנה עשוה באתכ
 ו יאדכ יוסב ות אֹמַא :תסַא הֹוהְי וא יראג ךאיו

 האגנ אר יתסארו תמחרו אמנ תשג זאב דוכ

 ז ןא : שאב דוכ יאדכ ךמתנמ "אמיאד התשאד

 וא תסד רַד בירֿפ ןאזימ הכ תסא ירג אדוס
 ח דיוגימ םיִרְפֶאְו : רראדימ תסוד אר םלטו רשאבימ

 אר יג ןאותו םַא הרש דנמתלוד הכ יתסרדב
 ככ מאמה רו םַא הדומנ ליצחת דוכ יאֹרְב
 דנַהאוכנ ןַמ רד שאב האנג הכ יפאצנא יב ןמ
 ט הֹוהְי (לאח את) רַצָמ ןימז זַא ןמ אֹמַא : תפאי
 ַםאיֵא לתָמ רגיד ראב ארתו םַתסַה ות יאדכ
 : דינאדרנ םהאוכ ןְכאכ אה המָיכ רד םסאומ

 י םדוזפא אה איַאולו םֵדֹומנ םלַבַת זינ םיִאיִבְנ הב

 א הכ יתסלדב : םרז אה לַּתמ םיִאיִבְנ ָהֵטסאוָבו

 דנדידרג תלאטבו האנג ץחמ דָעְלִג רַד ןאשיא
 יאה חַברַמ + דנדרכ ינאברק אה ןאג לָנְלִג רדו
 יאה ראש רַד גנס יאה הדות למ זינ ןאשיא
 : רָשאבימ ןימז
 גי ןז תהנב .לֶאְרְשִו דרכ רארֿפ םֶרַא ןימזב בקע
 גי דנואדכו | : דרכ ינאבש ןז יארבו דומנ תַמדְכ

 ואְו דַרָוַא רַב רֶצָמ זא איִבְנ הטסאוב אר לֵאָרׂשִי
 די ראיסב םֶשַב םִיַרְפָא : דידרנ טוֿפחמ איִבַנ ָתַדְב
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 אי,י איבנה עשוה באתכ בלרת
 דידומנ ןרֶד אר םלטו דידרַכ ראיִׁש אר תרארש גי

 דוכ קיַמְב הבנֹוג דידרוכ אר | גורד הרמת

 אָלֶָהְל : דידומנ דאֹמָתְעַא שיוכ ןאראבג ָתַרתַבבּו די
 תפאכ רַב דַהאוכ ות יאה םוק ןאימ רד המאגנה

 יִַהְנְב רש רַהאוכ בארֿכ תיאה העלק מאמת
 בארַכ נג ור רַד אר לאַבְרַא תיב ןמְלׁש הב
 : דנדש דרוכ שנאדנזרפ אב רדאמ הכ רדרכ

 אמשב אמש תרארַש תרש ָבָבְסְב לֶאדתיִב ןינָנמה

 האשדאפ רגֿפ עולט תְקְו רד * רומנ דַהאוכ למע
 : דש רַהאוכ ךאלַה לכְלַב לֶאְרְשי

 - ט

 A ב

 תפוד אר וא רוב לט לֵאָרִׂי הכ ימאגנה | א
 רַה : םדנאונ רֶצֶמ וא אר דוכ ְךַסֹפו םתשאד ב

 רַתשיִב דנַדרכ תַנֲעַד רתשיב אר ןאשיא הכ רדק

 ינאברק םיִלָעְב יארְבו דַתֿפַר רוד ןאשיא וא

 רוכב הדישארת יאה תב תַהנבו דנרינארדג

 םיִרָפֶא הב אר ןַתפב האר ןמו : דנדינאזוס

 םֶתשאדרַב אה וזאב הב אר ואו םדאד םילעת
 אפש אר ןאשיא ןמ הכ דנַתסְנאדַנ ןאשיא אֹמַא

 ןאסנא יאה ןאמסירב אר ןאשיא :םַא הראר ד
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 גלרת אי איבנה עשוה באתכ

 לַתְמ ןאשיא תהְגבו םדומנ בדג תַבָחִמ יאה דנַכְבו
 ןאשיא ןדרג וַא אר גי הכ םֶדוב ינאסכ

 : םדאהְנ ןאשיא יור שיפ ךארוכו דנראדימרב

 ה האשראפ רושָא אֹמַא תשנרב רַהאוכַנ רַצמ ןימזב

 ןדומנ תשג ואב וַא הכנוג רש דהאוכ ןאשיא

 םוגה שיאה רהש רב רישמש |: דנדרכ אבא

 תַרְושַמ ָבֶבסב אר שיאה דנַב תשפו רֶרוֲא רהאוכ

 םוקו : תכאס רַהאוכ דובאנו םודעמ ןאשיא יאה

 רַהְו * דנֶדְרַנ דַתְרֹמ ןמ זַא הכ דנרש םזאג ןמ
 דניאמנ תַוָעַד יִלְעַא תַרצַח וסב אר ןאשיא ד
 יִא = + דזארפַא ימנ רַב אר ןתשיוב יִסָכ ןכאל
 הנוגְנ לֵאְרְׂשִי יאו םנכ ךרַת ארת הנוגָנ םִיַרפָא
 הֵמְרֲא למ ארת הנוגָג * םיאמנ םילסח ארת
 רד מ לד * םואס םיאבצ לֹתַמ ארתו | םִיאֹמנ
 ַה אב ןמ אד תק הרש בלקנמ םרהנַא
 יִראָנ אר דוב םשב ַתַרַח : תפא הרש לָעְתְשמ
 ךאלַה אר םִיַרֿפֲא רד ךאבו תכאפ םַהאֹובנ

 רַדֹו יִנ ןאסנָאו םַתֹסַה ארכ אריז דומָנ םַהאֹוכנ

 : רַמָא םַהאֹֿכנ בַצֹנְב םַפ םַתֹסַה םודק ות ןאיִמ
 י לָּתְמ וא * דומָנ דנהאוכ יוריַפ אר דנואדכ ןאשיא
 ןאדנורֿפ דָיאמְנ שנ ןונו דומְנ דָחאוכ שרג ריש
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 י,ט איבנה עשוה באתכ לרת
 דנדינשנ ארוא הכנוג דומנ דַהאֹוכ ךרַת אר

 :דׁש דנהאוכ הראוָא אה תַמא ןאיִמ רֶד ספ

IND 

 יאֹרְב המ הכ תסא דנמהב ןמ לֶאְרשי א
 חבדמ דכוָאימ דאיִז הוימ הָנרַה * ררואימ דוכ

 רתוכינ שנימז הָנרַהו רזאסימ ראיִז אר אה

 לד :דֹנכימ אנב .רתוכינ אר ליתאמת  רושימ ב
 דנושימ םֶרְגפ ןָאלַא * תסַא קאפנ וַא רפ ןאשיא
 ליתאמַתו בארכ אר ןאשיא יאה חבדמ ואו
 הכ ארז + תכאס רַחאוכ םֶדהְנִמ אר ןאשיא ג

 וא הכנונ םיראדנ האשדאפ  דנָיזגימ לאהלא
 הָנ אמ יארב האשדאפ ספ םיסרתימנ דנואדכ

 הדרוכ גורד יאה םסק ןאשיא :דרכ דנאֹוַת ד

 תלארעו דניוגימ (לטאב) ןאנככ התסב אה דהעו
 ןאנכאס : רָורימ ןימז יאה ראיש רד לַֿפנֿכ לתֶמ ה

 דנסרתימ ןוָא-תיֵב יאה הלאסוג יאֹרְב הרָמאס
 דנכיגימ םַתאֹמ ןָא יארְב שמוכ) הכ אריז
 הכ אריז דנורלימ וא לאלג תַהנב שנאנהאכו
 רשֲא הב זינ אר ןאו : תסַא הרש רוד ןָא זַא ו

 דנהאוכ ןמשד האשדאפ יארְב היִדַה ַתַהְנב
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 אלרת י איבנה עשוה באתכ

 לֵאָרְׂשו דישָכ דַהאוכ תלאנכ םִיַרפָא * דרב
 ז האשדאפ : רש רדַהאוכ אוסר דוכ ָתְרְושַמ דא

 : דושימ דובאנ בָא ור רב ףכ לתמ הרַמאס
 ח דשאבימ לֶאָרׂשִי האנג הכ ןוָא דנלב יאה ןאכמו
 יאה חבדַמ רב סַכו ראכו רש דַהאוכ ןאריו

 הכ תפג רַהאוכ אה הוכבו דַײור דַהאוכ ןאשיא
 אמ רב הכ אה לת הבו דינאשופב אר אמ
 מ האנג הַעְבֹנ םאיִא וַא לֶאְרְשי יִא +: דיתפִב
 ןאדנזרפ אב גנו דנדאתסיא אג ןָא רַד יהָדֹרַכ

 האגרה : דיסרנ ןאשיאַב הֵעְבִנ רד תרארש

 םוקו דומנ םהאוכ בירָאָת אר ןאשיא םַהאֹוכב

 הכ ימאגנה רש דנהאוכ עמנ ןאשיא ָךְצְּב אה

 הלאסוג םִירפָאו + דש התסב רוכ ָהאֹנג וד הב
 תסוד אר ןמרכ ןתפוכ הכ תסא הרש התכומַא

 ןַמו םדרכ רדג וא יוכינ ןדרג רב ןמו דבאדימ

 רַהאוכ ראיִׁש הָדֹוהְי * םראדנימ גוי  םיִרְפֶא רַב

 יארב :דיִׁשַכ דַהאֹוכ דוכ יארְב וזאמ בקעיו רט

 דייאמְנ ןרֶד תמחר ָבַפַחְבּו ריראכב תלאדעְב דוכ

 דינב שיכ דוכ יארְב אר התשאכ אנ ןימזו

 דיבלמב אר דנאדכ הכ תסַא תקו הכ אריז
 : דנאראבב אר תלאדע אמש רבו דיאיב את
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 מ איבנה עשוח באתכ הכרת

 יארב ןאשיא ךארוכ ארז דש רדהאוכ םגנ

 דנואדכ הנאכ רד ןַא ספ תסַא ןאשיא יאהַתְׁשֲא

 רדו םסאומ םאיא רד ספ :דש דהאוכנ לכאד
 אריז :דרכ דיהאוכ הָנ דנואדכ יאה דיע ָםאיא

 רַצָמ אמא דנַא התפר תכאלַה ָסרַת וא ךניא

 אר ןאשיא ףומו דרכ דהאוכ עמָג אר ןאשיא

 הְרְקנ ָהָסיֿפַנ יאה ןאכמ * דומנ דַהאֹוכ ןפד

 רדו תַפְרִג דנהאוכ ףֹרַצַהְב אה ראכ אר ןאשיא

 םאיִא :דוב דהאוכ אה .ךוש ןאשיא לואנמ
 לָאְרְשיו * דַסְרמ תאפאכמ םאיִא * ךיָאימ תוקע
 דידרג קַמחַא איִבַנ ' תסנאד דנהאוכ ארניא

 האנג תַרְתַכ בבסב רש הנאויד חור בַחאצו

 ןמ יאדכ ָבְנאָג וא םִיִרְפֶא :ות ץגב ינאוארפו

 קרט יִמאֹמְת רַב דאיצ םאר * דוב .ןאב הדיד

 יאדכ ָהֶנאכ רד ' דש הדרַתְסנ  איִבְנַא יאה

 ראספ הָעְבִג םאיא לֶּתְמ : תסַא תואדע ןאשיא ט
 ןאשיא ןאיצע ספ דנַא הדינאסר תֶיאהְנֶב אר

 תאפאכמ אר ןאשיא האנגו דרואימ דאיִב אר

 רד אה רוגנַא לּתַמ אר לֵאְרְׂשִי :דאד רהאוכ י
 רבו לֶתָמ אר אמש ןארדפ * םתפאי ןאבאיִב
 ןאשיא אמא םדיד ׁשַמַכְומ יאֹדַתְבָא רד ריִננֲא
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 טכרת מ איבנה עשוה באתכ

 יאסר יארב אר ןַתשוכו דנתֿפַר רּועפלַעַבב

 הורכמ דוכ הקושעמ ךננאמו דנָתבאס הרידנ

 ןדיאז * דרפימ :רמ לתָמ םִיִרּפָא לאלַג : רנרש
 דהאולנ ןַתֹפַרְו רארק םַהַר רו ןדש הלמאחו
 אר ןאשיא דננארנרפב אר ןאדנורפ רנַאו רש

 דהאוכנ ינאסנָא הכ יִדֲחְב תכאס םַהאוֿכ דאלוא יב

 ןאשיא זַא זינ ןמ הכיניח ןאשיא רַב יאו * דנאמ

 לַתָמ םדיזגרב אר וא הכיניח םִירַּפֶא : םוש רוד

 םיִרָפא אמא דוב םורגמ וכינ ַעַתרַמ רד רוצ

 :רֶרֹוָא דַהאוכ ןוריב לתאק יארְב אר דוכ ןארספ
 טקס ֿםֵחֵר ' יהָדְב הָנ ' הדב ןאשיאְב דנואדכ יִא

 וט ימאמת :הָרְב ןאשיאְב ךשכ יאה ןאתסַּפו הדננכ

 אנא רד הכ אריז תפא לָנְלָג רֶד ןאשיא ָתרארש

 בבסב אר ןאשיא ספ םֶתשאד תֶרַפְנ ןאשיא זא

 דנאר םהאוכ דוב ַהָנאֿכ וַא ןאשיא תשז לאמעא

 הכנוג תשאד םַהאֹוכנ תסוד רגיד אר ןאשיאו

 זט םִיִרְפֲא = + דנַא זיגנַא הנְתַפ ןאשיא ןארוהס עמ

 הרידרג ךשכ ןאשיא הָשירו תסא הרש ךשכ

 ָךוגרמ ַָאאתנ דניאזב זינ רגַאו דנרוא ימנ הָיימ

 זי ןאשיא ןמ יאדכ : תשכ םהאוכ אר ןאשיא ָםַחַר
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 ה איבנה עשוח באתכ וכרת

 ןאשיא אמא דנדרכ ןייֵעַת ןארורס ןמ בנאנ וא

 יארב אהתב שיוכ אלטו הרקנ זַא םתבאנָשַנ אר
 הרָמאפ יִא :דנְׁשְב עטקנמ את דנתכאפ דוכ ה

 רנ ןמ םׁשכ תסא הדומנ דַר ארת ָהְלאסוג וא

 רַהאט דננאותימנ יֵבְב את רש התכורפַא ןאשיא
 ךנתענצו תסַא לֶאְרְשְ" זא זינ ןיא הכ ארז :דנשְב ו

 התַבלַא תפינ ארפ אדֶהְל תסַא התכאס אר ןָא

 הכיתפרדב : רש דַהאוכ דרו הרמאס הלאסוגו
 דיֹורְד דנהאוכ אר דאברָרג ספ דנתשאכ אר דאב
 דאד רַהאֹומַנ דרָא שיאהַָשונו תפינ לוצחַמ ארנָא
 ; ריעלב דנַהאוכ ארנַא ןאבירג דַהָדְב םַה רנַאו
 ןאיִמ רד ןָאְלַװ ד  דחאוכ הריעלב לָאָרְׂשִ ה
 אריז +: דנשאבימ הדידנספאנ ףרט לָתמ אה תַֿמא ט

 רּושָא הב דרכו אהנַת רַבְרוג למ ןאשיא הכ
 :תַא הדרכ ריִנֲא ןאקשאע םִירפֲאו דנא התפר

 דנהְדימ תרגא אה תמא ןאיִמ רד ןאשיא הָנ רנַא י

 בכסבו דרַכ םהאו5 עמג אר ןאשיא ןָאלַא ןמ
 :ראהָנ דנהאוכ ץקאנַתְב ור ןארורסו האשדאפ ָםַתְס

 האנג יארַב ראיפב יאה חַבְַמ םִיִרָפִא הכנוָג א
 : רש האנג תעאב ׁשיארְב אה חברִמ ספ תכאס

 םתשוְנ וא יארְב אר דוכ ָתַעירְׁש ךאיסָב םאכחַא בי
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 זכרת ט , ח איבנה עשוה באתכ

 יי ינאברק : דנַדֹרמְׁש ביג זי לֵתמ אר אהנָא אֹמַא
 דנרוכב תשוג את דנדרכ חבד ארמ ינתכוס יאה

 ָהאֹנג ןָאְלַא * דרכנ לובק אר אהנָא דנוארכו
 רב אר האנג תבוקעו דרנָאימ דאיִב אר ןאשיא

 : תשגרב דנהאוכ רַצָמְב ןאשיאו דנאפרימ ןאשיא

 אה רצק הדרכ שומארפ אר דוכ קלאב לֶאְרְשי
 ראיכְב ךאד ראצָה יאה רהש הָדּוהּו רנכימ אנב

 םהאוכ שיאה רהַשְב שָתֶא ןמ אמא רזאסימ

 :דנאוסְב אר שיאה רצק הכ דאתסְרפ

- 
 ד

 ט...םאב

 א אמְנַמ רֶגְו ידאש אה םוק לתָמ לֵאָרְׂשִי יא
 ןמרפ המה רדו ידומנ אז וכ יאדכ זַא אריז
 ב תשכרגו אה ןמרַכ :יתשאד תסוד אר תַרְגא אה

 רד הרישו דאד דַהאֹוכנ שרורפ אר ןאשיא אה

 ןכאפ דנואדכ ןימז .רד : רש רהאוכ עיאצ ןָא

 תשגרב דהאוכ רֵעָמְב םִירּפָא הכלב רש דנהאוכנ
 : דרו דנַהאוכ םגַנ יאה ויִג רושא רד ןאשיאו
 ד וא .לובקמו תכיר רנהאולנ בארש דננאדכ אב

 ךארוכ לַּתמ ןאשיא יאה ינאברק * רש דנהאוכנ
 רוכב אהנָא וַא הכרַהו דוב דָחאוכ ןאיִמַתאמ
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 ז איבנה עשוה באתכ דכרת

 אריז : דרכ זארד ןאגְדננכ אזהְַתְסֶא הב אר דוב ו

 ךירנ רונַת לֶּתַמ שיוט דָיאכמַב אר דוב לֶר הכ
 דבאוכ ימ ןאשיא ןאבֿכ בש יִמאמְתו * דנדרוַא
 לַעְתשמ בֵהֵתְלֹמ שַתֶא לֶּתָמ ןַא ןאהאגחבצו
 הדש םרנ רונה למ ןאשיא עימנ : דושימ ז

 ןאהאשראפ ַהֹמַהו דנעלבימ אר שיוכ ןארואד
 הכ תסינ יסכ ןאשיא ןאיִמ רדו דנתפאימ ןאשיא

 הרש טולכמ אה םוק אב םִיַרְפָא + דנאוכב ארַמ ח
 הרינאדרנרב הכ תסא ינאנ ץרק םִיִרַּפָא תסַא

 ואו דנַא הדרוכ אר שתוק ןאבירנ : תפא הרשנ ט

 הרש הדישאפ וא יאהיומ רַב ידיֿפפס דנאדימנ

 שור שיפ לֵאָרׂשִי ךכֿפ :דנארימנ ואו תסַא י
 יארכ הֹוהְי הב ןאשיא אמַא דַהָדמ תדאהש
 וא המה ןיא ךונואבו רניאמְנִמְנ תשנ זאב דוב

 לָד הדאס רַתובַכ ךננאמ םיִרפֶא : דנבלטימנ אר א
 רושַא וסבו דננאוכימ אר  רֶצָמ תסַא םהַפ יב

 ןאשיא רב אר דוכ םאד ןַמ דנורימ ןוגו : דנורימ בי

 ריב אֹוַה ןאגרמ לֵתָמ אר ןאשיאו םנארַתסגמ
 הכ יראבכַא קפו רב אר ןאשיאו םואדנַאמ

 : םיאמנימ ביראת תסַא הדיסר ןאשיא תַעאֹמְנְב

 ' דנדרכ רארפ ןַמ זַא הכ אריז ןאשיא רַב יאו גי
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 הכרת ח,ז איבנה עשוה באתכ
 ןאיצע ןמ הב הכ אריז דאב ןאשיא רַב תכאלַה
 םדאד היִדַפ אר ןאשיא ןמ הָג רַנַא דנדיהו

 יי ָךַּמ דוב לד וַאו :דנַתֿפג הר ןמ צב ןכאל
 יאה רַתְסַב רַב הכלב דניאמנימנ התאֿגַתְסֶא ןמ
 הרש עמג בארשו ןנה יארְב דננכימ הלול רוב
 ומ יאהוזאב ןמ הָג רנַאו + דנזיגנַאײמ הנתֿפ ןמ רַב
 ןכיל םדומנ תיְִקַתו םדאד םיִלעָת אר ןאשיא
 וט דננכימ עוגר ןאשיא : דנדומנ ישידנַא דב ןמ אב

 הדננכ אט ןאמכ למ יִלַעַא תְרצַחְב הנ אֹמַא
 שיוכ ןאבז 2 בבסב ןאשיא ןארורפ דנַא הרש

 רַצַמ ןימז רד ןימַה בבסְבו דנתפאימ רישמָשְב
 : דומְנ דנהאוכ אוהְַתְסֶא אר ןאשיא

 ח באב

 א באקע לֵתָמ וא ראדגְב דוכ ןאהַרֶב אר אנרכ
 ןמ ךהע זַא הכ אריז דיאימ דנוארכ ַהנאֿכ ַךַצְב
 : דנריזרו ןאיצע ןמ תתירׁשְבו דנדומנ זֹּואְנַ
 כ יאדפ יִא הכ דִיאמימ ראירֿפ ןמ ךזנ לֵאָרׂש
 ג ךרַת אר יוכינ לֵאְרְׂשִי : םיסאנָשימ ארת אמ
 רהאוכ בקאעַת אר וא ןמשד םַּפ תסא הדרכ

 ד הַנ אמא דנדומנ בצנ ןאהאשדאפ ןאשיא : דומנ
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 ו איבנה עשוה באתכ בכרת

 רַהאֹוכ ידנב התסכש אראמו תסַא הדז ואו

 דהאוכ הדנז אראמ זור וד וַא רעב : דומָנ ב

 דינאזיכרב דַהאֹוכ אראמ םֹווס ור רד * דרכ

 דנואדכ ספ :דומנ םיהאוכ תסיז וא רוצח רדו ג

 בקאעֶת ארוא תַפְרְעַמ דהָנֹו דֵגְבו םיפאנָשָב אר

 אמ רבו תסַא ןיקי רגפ לתָמ וא עולמ * םיאמנ
 אר ןימז הכ רֹכָא ןאראב ךננאמו ןאראב למ
 : דַמָא דַהאֹוכ דנכימ באריס

 ות אב הָדּוהְי יִא * םנכ הָנ ות אב םִיְרְפֶא יִא ד

 חבצ יאה רבַא לָּתָמ ות יִאוכינ אריז * םנכ הָג
 אנב : ררדגימ ידוזב הכ תסַא םנבש דננאמו ה

 םדומְנ עטק איִבְנַא הליסוב אר ןאשיא ןמ ןירב
 ירואדו םתשכ אר ןאשיא דוֿכ ןאהְר ןאנַכב

 תמחַר הכ ארז + דועימ עַטאפ רונ לתֶמ מ י
 ארכ תֿפרעמו אר ינאברק הנו םדרָכ דנספ אר

 ןאשיא אֹמַא : ינתכופ יאה ינאברק זַא רַתשיִב אר ז

 ןֵמְב אָננֲא רדו דנדומנ ֹוואְנַת דהע זַא םֵדֲא לתְמ
 ןופו ןאראכ האנג ךהש דֶעְלִג : דנריורו תנאיכ ח
 רד םדרמ יארב ןאנזחר הכנאננו : תסַא רולָא ט

 האר רד ןאנַהאכ ַתיעמג ןאנגמַה דנשאבימ ןימכ

 תחאבק ּבֶכַתְרִמ ןאשיא הכ אריז דנשכימ םֶכָש
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 ז,ו איבנה עשוה באתכ

 ךאנלוה ילַמַע לֵאָרִׂי ןאדנאכ רַד :רנַא הרש
 לֵאְרְׂשִי הרש אנז ַבֵכַתְרמ אָננֲא רד םִיַרַפָא * םדיד
 יא זינ ות יאֹרְבֹו :תסַא התכאס םִגֵנ אר ןתשיוכ

 יריפא הכ ימאגנַה תסַא הדש ןיעמ יראצַח הָדֹוהְ

 :דינאדרַגרַב םָהאוכ אר דוכ םוק

 : באב

 ָהאֹנג האגנָא םֶראדימ אפש אר לֶאְרֶשָי ןונ
 הכ אריז דידרג ףַשַכְנִמ הרָמאס ָתְרארָשו םִיַרפֲא

 דנושימ לֿבאד .ןארוד + דנַא הרש בירֿפ :ָבֶכַתְרַמ
 ַלְד רו + דאמְעִמ גאראת ןוריב רד ןאנזהרו
 תֵרארְׁש יִמאמת ןמ הכ דננכימנ רכֿפת דוכ

 ןאׂשְלאמעַא ןָאלַא * םַא הוא דאב אר ןאשיא
 ןמ רטנ רד אהנַאו דיאמנימ הטאחַא אר ןאשיא

 שיוכ תְרארָשְּב אר האשדאפ : תסָא הרש עקאו

 : דנזאסימ ןאמדאש דוכ יאה גורדְב אר ןארורסו

 או ןאנ הב ירונת לֶּתִמ דנראכאנז ןאשיא מג
 רימב ןתשרס וא דעב הב דואס לָעְתְשמ ארנָא
 זאב שָתֶא ןתכיגנא רב וַא שנדש רַמַמִמ את

 וַא ןארורפ אמ האשדאפ ןור רד : דתסיאימ

 תפד ואו רנתכאס ראמיב אר דוכ בארש מרג
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 ה איבנה עשוה באתכ כרת

 הנלאבמ ראתשפ רד ןאיִצאע : רֹובָת רב הרש ב
 בירֲאַה אר ןאשיא מַה ןמ ספ דנא הדומנ

 לֵאְרְׂשִו םסאנשימ אר םִַרּפֲא ןמ : דומנ םהאוכ :
 םיִרְפָא יִא ות לאח הכ אריז תסינ יפכמ ןמ א
 םננ אר ןתשיוב לֵאְרְׂשֹו יה אנז ָבכַתְרמ

 דושימ ענאמ ןאשיא יאה ראכ : תסא התכאס ד

 ַחור הכנוג דניאמנ תשנזאב אדכ וסְב הכ

 אר דנוארכו תסַא ןאשיא בלק רַד יראכאנז
 ןאשיא ור ׁשיפ לֵאָרְׂשִי ךכֿו : דנפאנשימנ ה

 דוכ האנג רַד םיַרפָא .לֶאְרשי רַהְדימ תדאהש
 : דיזגל דחאוב ןאשיא הארמה זינ הָדֹוהו דנזנלימ
 דנואדכ את דנרוָאימ אר דוכ ןאואנו ןאדנפסוג ו

 - הכנוָנ תפאי דנַהאכַנ אר וא אמַא דנבלטב אר
 דנוארכב :תסא התכאס רוד ןאשיא זַא אר דוכ ז

 דילות יִבֵנְנַא ןאדנורֿפ אריז דנַא הריזרו תנאי
 אב אר ןאשיא אה לאלַה ןָאלַא דנַא הדומנ

 הָעְבְג רד + ריעלב דַהאֿכ ןאשיא יאה ךלמ ח

 ןוא תיִב רדו דיזאונְב אנרפ הָמְר רדו אנרַכ

 רד םיִרפֶא + ןיִמָינְב יא ות בקע רד ריִנוְב ארָצ ט
 טאבסא ןאימ רד רש רהאוכ בארכ באתע ןור

 לַאְרְשי ןארורס :םומנ םאלעַא ןיקיב לֶאְרשי י
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 אכרת ו | ה איבנה עשוה באתכ

 םשכ ספ דנשאבימ | דודה ןאגדננכ לקנ ְלתָמ
 ; תכיר םהאו5 ןאשיא רַב בָא לֶתָמ אר שיופ
 הריררג התפוכ ירואד רֶדו הרש רוהקמ םִיַרפָא
 : דנשאבימ דנסרכ דילאקת יריפב הכ אריִז תפָא
 םַא הרש ריב לֶּתְמ םִיַרּפָא יאֹרְב ןמ ןירַב אנב
 םִיַרֿפֲא ןוג : יגדיסופ ךננאמ הָדֹוהְי ןאדנאכ יארְבו

 דנדיד אר שיוכ ָתַחאֹרְג הָדֹוהְ אר דוכ יראמיב

 הכ יהאשדאפ ךזנו התפר רושא הב םִיַרֿפֲא

 אר אמש וא אֹמַא תסַא הדאתפְרפ דוב ןמשד

 םאיִתְלֶא אר אמש תַחארְגו ראד דַנאותימְנ אפש
 רש לַּתָמ םַרְפֲא יארְב ןַמּו :דומנ דנאותנ
 םַהאֹוכ ןאיז ךיש ךננאמ הָדֹוהְי ןאדנאב יארבו
 דובר םהאוכ התפרו דירד םהאוכ .םדוכ ןמ רוב

 וט ןאכמב הרש הנאור ןמ :דֹוב דַהאֹוכנ יהָדננאהרו

 דוכ ןאיצעב ןאשיא את תשנרב םַהאֹוכ דוב

 דוֿכ גַת רד דנבלמְב ארמ יור הדומנ ףארתְעַא
 : : דיבָל דנהאוכ ארמ רוז חבצ
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 ו באב

 א אריז םיאמנ תשנזאב דנואדכ ךמ דיאיב

 ' דאד רַהאֹוכ אפש אראמו תסַא הדירָד וא הכ
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 ד איבנה עשוה באתכ חירת

 שומארפ ארת ןאדנזרפ זינ ןמ ידרַכ שֹומארפ אר

 דנרש הדוזפַא ןאשיא הכ רדק רַה : דומְנ םַהאֹּכ ו
 ןאשיא לאלנ ספ רנָריורָו האנג ןמְב רדק ןאמה

 םוק האנג : תכאס םהאוכ לַדַבֹמ יאוסרְב אר ח
 ןאיצעב אר שיופ לֶדו דנתכאס דוב ךארוכ אמ

 דנַהֲאוכ םוק לֶּתְמ ןאנהאכו :דנדומנ לונשמ ןאשיא ט
 ןאשיא רַב אר ןאשיא יאה האר תבוקעו דוב
 ןאשיאָב אר ןאשיא יאה ראכ יאזו דינאסר םַהאֹוכ

 דנַהאוכנ ריס אמָא דרוכ דנַהאֹוכו :דאד םהאוכ י

 דנהאוכנ הדווֿפַא אמָא דרַכ דנהאוכ אנו רש

 הדומנ ךרת אר דנואדכ תדאבע הכ אריז דידרג

 :דיאבְרימ אר ןאשיא לד הרישו בארשו אנז :דנַא אי
 ןאשיא יאצעו דננכימ תַלֶאְסַמ דוכ בוָנ זַא ןמ םוק בי

 יראכאנז חור הכ ארז דַהָרמ רבכ ןאשידב
 | יאדכ תַעאטַא זַאו תסא הדרכ הארמג אר ןאשיא

 אה הוכ יאה הלק רַב + דנא הדרכ אנז דוכ ג
 = טולַב ןאתכרד ךיז אה לת רַבּו דננארלגימ ינאברק
 רוכב דַראד בוכ האפ .הכנוָג ךװ ראד  ריפסו
 :דננכימ אנז אמש ןארתכד תַהְנ ןיא זא דננאזוסימ

 ןמו : דנאמנמ ירַנ השַחאפ אמש יאה םורעו די
 יאה סורעו דננכימ אנֶז הכיניח אר אמש ןארתכד
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 טירת ה | ד איבנה עשוה באתכ

 אֹוְס דניאמנימ ירַנ השָחאּפ הכיניח אר אמש

 אה הינאז אב ןאשיא ךוכ הכ אריז דאד םָהאוכַנ

 רננארדגימ ינאברק אה השחאפ אבו דנניזגימ תלזע

 וט יִא + דאתפא דנהאופ דנראדנ םהֿפ הכ ימנק ספ
 סרג ַבָכַתְרֹמ הָדֹוהְי ינכימ אֹנְז ות רַא לֵאָרׂש
 דיאינ רב א תיִב הבו דיורנ לנג הב ספ רושנ
 ₪ לָאָרׂשִי הכ יתסררַב : דירוכנ םסק הָוהְי ָתאיחְבו

 ןָאלַא תסַא הדומנ ישָכ רס שכ רס ןאנ למ
 עיסו עַתרַמ רַד אה הרב לִתָמ אר ןאשיא דנוארכ
 זי הרש קצלמ אה תב הב םיָרפָא :דינארג דַהאֹב
 חי ןאשיא חב הכיניח : דיראדנאו אר וא ספ תסַא

 ןאשיא ןאמכאחו דנושימ אנז בֵכַתְרֹמ וש םאמת

 טי ןאשיא דאב : דנראדימ תסוד ראיסב אר חאצְתפָא

 ןאשיאו דיִניפ דַהאוכ ורפ דוכ יאה לאב רד אר

 : רש דנהאוכ לָגַפ שיוב יאה ינאברק זַא

 ה באב

 א ןאדנאכ יִאֹו דיֹונְׁשְב ארניא ןאנַהאכ יא

 ןאהאשראפ  ןאדנאֿפ יִאְו דיאמנ אֹצַא לֶאָרׂש
 תסַא אמש יארב יותפ ןיא הכ אריז דיריג שוג

 הדרַתְסִג ירותַו דידש םאד הפצמ רד אמש הכנוְנ
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 ג | ב איבנה עשוה באתכ

 דרכ דַהאוכ באטכ אר ןנורו הרישו םדנג ןימזו

 ואו :דרכ דנקאוכ באטכ אר לאָעְרְ אה ןָא
 הָמָחְראל רבו תשכ םהאוכ ןימז .דוכ אב אר
 תפג םהאוכ ימעול הבו דומרֿפ םהאוכ תמחכ
 ות דאד דַהאֹוכ באוג ואו יתסח ןמ םוק ות

 :ישאבימ ןמ .יארכ

 ג באב

 אר ינזו ןרב רניד ךאב תפנ ארַמ דנואדכו

 תפוד  רשאבימ הינאו דוכ רהוש ָהָבובחַמ הכ

 תפוד אר לֶאְרְשי ינב דנואדכ הכנאנג ראדב
 ליאמ רג .ןאיארכב ןאשיא הכנָא אב רַראדימ
 : דרארימ תסוד אר שָמָשַכ יאה ץֶרגו דנשאבימ

 ךַו הרקנ לאקתַמ הדזנאפב דוכ יארְב ארוא םפ
 יארְב םַתֹֿפג ארואו + םרירכ וג מוה ףצנו רמוח
 ןכַמ אנ דֹומְנ יהאוכ ףקות ראיסב יאה זור ןמ

 םַהאוכ ות ןָאַא זינ ןמו שאבמ רניד ךרמ ןאזַאו
 ןורב .יראיפב אא לֵאָרְִׂי ינב הכ ארז :דוב
 לאתמַת ןודבו ינאברק ןודבו סיאְר ןודבו האשדאפ
 ןאזא רעבו + דנאמ דנהאוכ םיפאדתו הוֿפיִא ןודבו
 שופ יאדכ הוה הדומנ תשנואב לָאְרְׂשִ ינב
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 ד ,ג איבנה עשוה באתכ

 ָחאיִא רַדֹו דיבלט דנָהאוכ אר דוד דוכ האשדאפו
 סרֶת אב וא ןאסחָאו דנוארכ יוסב ןיספ זאב

 . : רָמָא דנהאוכ

 ד.-.םאב

 ' דיונָשָב אר דנואדכ ַםאלַכ לֶאְרְשי ינב יא
 המכאחמ ןימז ןאנכאכ אב אר דנוארכ אריז

 תפרעמ הנו תפאר הנו יתסאר הנ הכנוג תסיא

 לתקו גורו תנעל הכלב : רשאבימ ןימז רד אב
 ןוכב יזיר וכו דניאמנימ ידַעַתו יראכאנוו ידזדו
 דנכימ םַתאֹמ ןימז ןירב אנב :דוׁשימ קחלמ יזיר

 אוה ןאגרמו ארחצ ָתאנאוִיַח אב שנאנָנאפ ָהָמַהו

 :דנדרנימ לת זינ אירד ןאיהאמו דנושימ הדיהאב

 דנכנ ךיבְות ירֲחַאו דיאמננ הלדאנמ יִדֲהַא אמא
 אב ןאגדננכ הלדאגפ לֶּתָמ ות םוק הכ אריז
 דיזנל יהאוכ זור ָתקו רד ותו : דנשאבימ ןאנהאכ

 ןמו .ריזגל דחאוב בש תקו רַד ות אב זינ איִבְ
 וַא ןמ םוק : תכאס םהאוכ ךאלה ארת ךדאמ
 תַפָרָעַמ ות הכנוָג דנַא הרש ךאלַה תַפְרְעַמ םדע

 הכ םדומְנ ךרת ארת זינ ןמ ידומְנ ךרַת אר

 דוכ יאדכ תעירש הכנוגו יוֵׁשֵנ ןהאכ ןמ יארב
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 ב איבנה עשוה באתכ

 ןונכ וַא תקנ ןָא רד אריז םַדרגימרַב רוכ ןיתסכנ

 תפנאד ימנ וא אמא : תשדגימ רתשוכ ארמ

 ןאָב אר ןנװ הרשו םדננ הכ םֶרוב ןמ הכ

 ףרצ לעב יארְב הכ אריאלמו הרקנו םדארימ
 דוכ דנג ןמ ספ : םדוזפָאיִמ שיארְב דנררַכימ

 שמסומ רד אר שיוכ הרשו שלצפ רַד אר
 הכ אר דוכ ןאתכו םׁשַפו תפַרנ םהאוכ זאב

 םהאוכ רב דנאשופב אר וא יגְנהַרְב תסיאבימ

 שנאקשאע ָרֶטְנְב ארוא תחאבק ןָאָלַאו : תֶשאד

 תפר וא ארוא ידַחאו תכאס םַהאֹוכ ףַשַכְנִמ

 דיעו וא יךאש יִמאמתּו :  דינאהָר רהאוכנ ןמ

 אר שמסאומ עימנו אה תבסו אה לאלַהו אה
 אר שיאה ריִננַאו אה ןמו : תכאס םהאוכ ףוקומ

 דשאב ימ ןמ תנא אה ןיא דוב התפג הכ

 םהאוכ ןאריו דנא הדאד ןַמְב םנאקשאע הכ

 את דינאדרנ םַהאֹֿכ לנננ אראה ןַאו תכאפ

 דנוארכו : דנרוכב אר אה ןָא ארחצ תאנאוָיַח

 וא אר םיִלָעָב יאה ור םאְקַתְנִא הכ דיוגימ
 דינאזוסימ רוכב אה ןָא יארְב הכ דישכ םהאוכ וא

 שיארַא דוכ יאה רויזו אהראושונב אר ןתשיוכו

 שומארפ ארמו תפרימ דוכ ןאקשאע בקע זא הדאד
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 וטרת ב איבנה עשוה באתכ

 די התפירפ ארוא ךניא ןירַב אנב 4: דוב הדרכ

 םהאוכ ואָב זיואלד ןאנכפו ררֶוָא םַהאוכ ןאבאיִבְב
 וט םהאוכ יִוָּב אָננא וא אר שיאה ןאתסכאתו : תפג

 לַרַנמ) דימא הזאוררב אר רֹוכֲע יאו דאד
 שינאוג ָםאיִא ךננאמ אננָא רדו (תכאס םהאוכ

 רַהאוכ םיָרצַמ ןימז זַא שנָרַמֶא ןוריב זר לַתָמ
 וט ארַמ זור ןַא רַד הכ דיוגימ דנואדכו : דִיארַס

 ארמ רגידו דנאוכ דהאוכ (ןמ רהוש ינעי) .ישיא

 םיִלָעַב יאה םאנ הכ אריז : תפג דַהאֹוכנ יֵלעַב
 רגיד ךאב הכ דרנ םהאוכ רוד ׁשֵנאהְד זַא אר

 זור ןָא .רדו + דנוָשנ רוכדמ דוכ יאה םאנְב

 אוה ןאגרמו ארחצ ָתאנאִיַח אב ןאשיא תהגב

 רישמשו ןאמַבְו תסַב םהאו5 דהע ןימז תארָשחו
 הב אר ןאשיאו תסַבש םַהאֹוכ ןימז זא אר גנגו

 דַבָאָב את ארתו : דינאבאוכ םהאוכ תייִנַמַא

 ףאצנָאו תַלאדעְב ארתו תכאפ םַהאוכ רוכ ךזמאנ
 :דינאדרַג םַהאֹוכ דוכ ךזמאנ תֶיִנאמחרו תַּֿפָאַר

 כ האגנַא םתכאס דוכ ךזמאנ תנאמַא הב ארת ןוג

 אכ ןמ דיוגימ דננאדכו : תֶכאנֶש יהאוכ אר הֹוהְי

 םהאוכ באטכ אר אה ןאמסַא דרכ םהאוכ באטכ

 : דרַכ דנַהאוכ באטכ אר ןימז אה ןָאו דרכ
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 א איבנה עשוה באתכ

 הָמָחְר אל אר וא תפג ארו ואו דיאז יִרֲתְב
 לֵאָרׂשִ ןארנאכ רב רגיד ָךאב אריז ראדנָב םאנ
 ןאיִמ וַא אר ןאשיא הכלב דומרֿפ םַהאֹוכנ תַמחַר
 ןאדנאכ רַב ןכיל :תשאדרב םהאוכ =לכלאב
 הָוהְיִב אר ןאשיאו דומרפ םַהאֹוכ תַמחר הָדֹוהְ

 אר ןאשיאו דאד םַהאֹוכ תאָנְנ ןאשיא יאדב
 םהאוכנ ןאראוסו ןאבסאו ננו רישמשו ןאמכב

 זאב רש ַא אר הָמָהְר אל ןו : דינאהר
 ואו : דיאז ירספ הרש הלמאח דוב התשאד

 הכ ארז ןאוכְב יִמִע אל אר וא םאנ תֿפנ
 : םהסינ אמש (יארכ) ןמו דיתסינ ןמ חוק אמש

 דהאוכ אירד גיר לַּתָמ לֵאָרְׂשִיִנְב הֶראמש ןכיל

 ינאכמ רדו ררמש ןאותַנו רומיפ ןאוַתנ הכ דוב

 דיתסינ ןַמ םוק אמש רש ימ התפג ןאשיאָב הכ

 יח .יארכ ןארַסֶּפ רש רַהאוב התפג אָגנָא רד

 עמג םַהאֹב לֵאָרׂשִיינְְו .הָרּוהייִנְבו : דישאבימ

 הדומנ בצנ דוכ :ַתהְנב סיִאְר ךיו רש דנַהאוכ

 ור הכ ארז דַמֲא דנַהאוכ רב ןימז ןַא זַא

 :דוב רהאוכ יגרוב ור לאָעְרי
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 גירת ב איבנה עשוה באתכ

 ב באב

 א ןארהאוכבו דִיאֹוגְב יִמע דוכ ןארַהארְב הב

 ב וכ ךדאמ אב דיאמנ .הנאחמ : הַמְחְר שיוכ

 ןמו תסינ ןַמ ןז וא הכ אריז דיאמנ הגאחמ

 שיפ וא אר דוכ יאנו אֹדָהְל םתסינ וא רהוש
 שיאה ןאתסֿפ ןאיִמ זא אר שיוכ יגְׁשַהאֿפו שיור

 אר הדנב אר וא ַתֹכַר אדאבמ :רִיאמַנְב עפר

 הדינאדרנ ׁשֵהַדאלו זור לתָמ ארואו םיאמנ הנהרב
 ךש5 ןימז לֶּתְמו םראלנאו ןאבאיִב ָךננאמ
 תַמחַר שנארספ רבו :םַשְכַב יִנְנָשָתְב הדינאדרנ

 : דנשאבימ אנז ןארנזרפ הכ ןוג דומרפ םַהאֹובִ

 ה ןאשיא הָדלאװ הדומנ אנְז ןאשיא ָךדאמ אריז
 ןאקשאע בקע רד תפג הכ תסא הדרכ ימרשיב

 תברְׁשֹו  ןנורו ןאתכו םשפו בָאו ןאנ הב דוכ

 האר ןירב אנְב : תפר םַהאֹוכ דנַא הדאד ןַמְב

 יראויד וא .ךרגו תסב םהאוכ אה ראכב ארת

 : דבאינ אר דוכ יאה האר את דומנ םהאוכ אנב

 ןאשיאְב דיאמנ בקאעַת אר דוכ ןאקשאע דנֶנ רַה

 דבלטב אר ןאשיא | דנג רַהְו דיפר דַהאֹנ
 רהוש ךזנו םורימ תפג דהאוכ ספ תֿפאי דהאוכנ
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 חמ איבנה .לאקזחי באתכ ירת
 ןיִמָיִנְב הזאורדו ךי ףסוי הזאורד ינעי הזאורד

 ראזה ראהָנ בונג ףרטְבו :ךִי ןֶד הזאורדו ךי גל

 הזאורד ינעי  הזאורד הפו שיאמיִּפ דצנאפו

 ןולובז הזאורדו ךי רכששי הזאוררו ךָי ןועמש
 ('נ) דצנאפו ראזה ראהְנ במ הרפבו ויל

 רשא ָהזאורדו ךי דג הזאורד ינעי הזאורד הסו

 הגה שטיחמו + ךי יִלָתַפַנ הורו ךי הל

 ןאזא רהש םפאו דשאב ימ (יִנ) ראזה

 : דוב דהאוכ הַמש הָוהָי זור

610 



 איבנה עשוה באתכ

 א באב

 א וָחֶאו םֶתּויו הע םאיִא רד הכ דנאדכ םאלכ
 םַעְבְרִי םאיִא רו הָדֹוהְי ןאהאשראפ הָיקְוִחִיְ
 ירֶאָבְדַב עשוה רב לֵאְרְׂשִי האשדאפ שא ב
 : רש לואנ
 כ הב דנואדכ עשוה הב דנואדכ םאלכ יארֶתְבָא
 יארַב ראכאנז ךאלואו הָינאז ינו ןרב תפג עשוה

 התשגרב דנואדכ זא ןימז ןיא הכ אריז ריגב דוכ

 ג ָךַתְכִד רֶמֹו תפר ספ :דנַא הרש ראכאנז תכס
 שיארב ירכפ הרש הלמאח ואו תּפַרג אר םלָבְד
 ד םאנ לאָעְרִי אר וא תפג ארו דנואדבו + דיאז
 םאקתנא ינאמְז ְךַדנַא זא רעב הכ ארז הנ
 תֿפַרְו םַהאֹוכ אֹוהְי ןאדנאכ זא אר לאָעְרַ ןוכ
 : תכאפ םַהאֹוֿכ ףלת אר לֵאָרְׂשִי ןאדנאב תָבְלמַמ
 ה לאָעְרְו דאו רד אר לאש ןאמכ זר ןֶא .רדו
 ו הרש הלמאח רניד ךאב ספ : תפכש םַהאוכ

rr 2611  



 חמ איבנה לאקוחי באתכ חרת

 תסיוד בונג ףרטבו האְגנפ\ תפיוד לאמש רט
 ברגמ רַמְבֹו האגנפו תסיוד קרשמ ףרמבו האגנפ

 שלוט וא הָננֲאֹו :דוב רַהאֹוכ האננפו תסיוָד חי
 רַב דנאמ ימ יקאב פדקמ הירה לבאקמ
 לאזה הד ברֹומ רמבו ראוַה הד קרשמ

 סרקמ הירח לבאקמ ןיאו דוב דַהאכ (ינ

 רהש רה הכ ינאנָא ךארוכ שלוצחמו רשאב

 רהש ןאנכ ראכו" + רוב דהאוצ /דננב מ האב טי

 דנהאוכ תשָכ ארנָא לֶאְרְשי טאבפַא ָהַמַה זא

 רד ראזה גנפו תסיב הָידַ יִמאֹמְת םפ :דרב כ

 סדקמ הָיָדַה ןיא רשאב (ינ) ראזה גנפו תסיב

 :רינארָדג דיהאוכ עבבמ רהש ךְלָמ אב אר

 רחש ָךֶלַמְו פדקמ הָיְדַה ףרט וד רַהְב ןָא היקב אב
 ךזנ סיִאְר ָהֶצְח ןיאו דוב דַהאֹוכ סיִאְר ןָאזא

 (ינ) ראזַה גנפו תסיב ןַא ךבארַב רד יקרש דַח

 נפו תסיב רבארְב םַה יברג רח ות היה

 שָרְקַמ ַהיְרַהו רוב רהאוכ (הָיְדַה ינ) ראוַה

 ךלמ ואו + דוב רהאוכ שנאימ רד הנאכ םסדְקמו בכ

 םיִאְר ְךֶלַמ ןאימ רד הכ רהש ךְלַמ זַאו םִיָל

 ןיִמְנְב דחו הָדֹוהְי ָךַח ןאימ רד הֹצַה תסא
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 טרת חמ = איבנה .לאקזחי באתכ
 גכ היקב יארְב אמאו | + דוב דהאוכ סיִאְר ןָאוא

 יארב ברגמ ףרט את קרשָמ ףרט וא טאבפא

 דכ ףרט וא ןיִמָיִנב ךח דמו : תמסק ךי ןיִמָיְנב

 : תַמְסַק ךי ןֹועַמַׁש יארב ברגמ ףרט את קרשמ

 הכ ברגמ ףרט את קרשמ פרט זא ןֹעְמַׁש ךח דזנו

 וכ וא רָכָששְי ָךַח ננו : תמסק ךָי רָבששי יארב

 ךִי .ןולובז יארְב ברגמ ףרט את קרשמ ףרט

 מ את קרשַמ ףרט וא ןולובז ךַח ךונו : תמסק

 ה דנ רה רו : תמסק ךי,דנ יארב בר ףרט

 רַמָת זא (ןימז) ָךַח תסאר ָךְנאָגב בֹונָג ףרטב

 גרוב יאירַדו (רֶצָמ) ךהנו שָדְק הָביִרְמ יִמ את

 מכ תפא ןיא דוג ימ הוהְי דנואדכ |: דוב דַהאֹוב

 םיסקת תִיְכְלַמב לֶאְרְשי טאבסַא יאֹרְב הכ ינימז

 ימ ןיא ןאשיא יאה | תַמְסִַו דרכ דיהאוכ

 ל ףרטב רהש יאה ַרָנמ תפא ןיאו | : דשאב

 אל הזאורדו : שיאמיִּפ רצנאפו ראזָה ראהָנ לאמש

 לֵאָרְׂשִי ַטאבסַא יאה םאנ קפאומ רהש יאה

 הואורַד לאמש ֵֿרמְב הזאורד הס ינעי רשאב

 : ךי יול הואורו ךי הָדֹוהְי הזאורדו ךי ןבֹואָר

 כל הפו (יִנ) דצנאפו ראוַה ראהָנ קרשמ ףֵרַמְבו
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 .חמ איבנה .לאקזחי באתכ ורת

 יארב ברגמ ףרט את קרשמ ףרט וא ןֵד ךח

 קרשמ ףרט וא רָשֶא רח דונו +: תַמְסק ךי רֶׁשֲא ג
 רח ךונו :תַמְסַק ךי יֵלְתְפַנ יאֹרְב ברֹומ מ את ד

 ה
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 השנְמ יארְב ברגמ ףרט את קרשמ ףרמ וא יִלָתַפִנ

 את קרשמ ףרט וא הָׁשֹנְמ דח דנו : תַמְסִק ְךי

 ךח רמו : תמסק ךי םיִרְפֶא יארְב ברגמ ףרט

 ןְבֹואָר יארְב ברגמ ףרט את קרשמ ףרט זא םִיָרפָא

 את קרשמ ףרט זא ןַבּואְר רח דזנו : תמסק ְךי

 הָדֹוהְי ָךַח ךזנו :תמסק ךִי הָדּוהְי יארב ברגמ ףרט

 ימ הכ הָיִרִה ברגמ ףרט את קרשמ ףרט וא

 ראזה גנפו תסיב שצרע הכ דוב דַהאֹוכ דינאררג

 קפאומ ברגמ בנאג את קרשמ בְנאָג וא שלומו (יִנ)
 שנאימ רד ׁשֵדָכַמו רשאב אה תמסק ןיא וא יכי

 ימ רנוארב יארְב הכ היִדַה ןיא לוטו : דוב דַהאוכ

 ראוָה הד שצרעו (יִנ) ראזָה גנַפו תסיב דינארָדג

 ןאניא יארב פדקַמ היִדַה ןיאו :דוב דהאוכ (ינ)

 לאמש .ףרטב שלוטו רשאב ימ םיִנֲתב יארב ינעי
 ראוַה הד ברגמ ףרמב שצרעו ראזַה גנפו תסיב

 בונג ףרטב שלומו ראוַה הד קרשמ ףרטב שצרעו

 דנוארכ ׁשְרָקמּו רשאב ימ (ינ) ראזָה גנפו תפיב
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 זרת חמ איבנה .לאקזחי באתכ
 אי פדקמ םינְהכ יארְב ןיאו : דוב דהאוכ שנאיִמ רד

 דנא התשאד האגָנ ארמ תעידו הכ קודצ יִנְב וא
 לֵאְרְׂשִי יֵנְב הכ ימאגנה ןאשיא אריז דוב רהאוכ
 הארמג דנדיורו תלאלצ זינ םולו דנרש הארמג
 ןימז ַהְירַה זא ןאשיא יאֹרְב ןיא אהל : : רנרידרגנ
 דהאוכ םיול הרס יולהפב סאדקַא סדק היה
 תסיב שלוט הכ הצח םינהכ דה לנאקמו :דוב

 יאְרְב רשאב (ינ) ראזַה הד שצרעו ראה גנפו

 גנפו תסיב שמאמת לט ספ דוב דַהאוכ םיול

 די ןָאוַאו :דוב דהאוכ (יִנ) ראזַה הד ׁשֹצרַעו ראזָה

 דומנ דנהאוכנ הלדאבמו תכורֿפ רנהאוכנ יז

 אריז דש דהאווכנ ןארניד .ףרצ ןימז יאה רבונו

 וט ראוָה גנפו :דַׁשאב ימ פדקמ דנוארכ יארְב הכ

 ראזַה גנפו תסיב ןָא לבאקמ שצרע וא הכ (ינ)

 תַהְגב דוב דַהאֹוכ םאע דנאמ ימ יקאב (ינ)

 שטסו רַד רהשו .רהש יחאונו אה ןכסמו רהש

 זמ ףרטָב תסא ןיא ןָא יאה שיאמיפו : דוב דהאוכ

 ראזה ראה בוננ ףרטבְו רצנאפו ראזָה ראהנ לאמש
 ףֵרַמְבו דצנאפו ראזָה ראהְג קרשמ רמבו דצנאפו

 יי רהש יִהאונֹו : (עארד) דצנאפו ראזָה ראהָג ברגמ
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 זמ איבנה לאקוחי באתכ

 דוש ימ יראָג ׁשֶדָקֹמ וא ׁשבֲא הכ אריז דֵרוָא

 ָתַהְגַב אהנָא יאה גרבו ךארוכ יאֹרְב אהנָא הומו
 דוג ימ ןינג הָוהְי דואדכ  :דוב דַהאֹוֿב גאלע

 מבס הדזאוד יאֹרְב אר ןימְז הכ ידודח תסא ןיא

 ףסוי יאֹרְב דומנ דיהאוכ םיסקת אהנָאב לֶאָרְׂש
 רַעַתְב ארנָא ירניד לֶּתְמ סכרַה אמשו : תמְסְק וד

 רב אר דוכ תפד ןַמ הכ ארז דְרוָא דיהאוב
 םֵהָרְב אמש ןארַרַפִב אר ארנָא הכ םַתְׁשארֿפַא

 הדאד | תיְְלַמב אמשב העֶדקְב ןימז ןיא ספ
 לאמש ףרטב תסא ןיא ןימְז ךורחו : רש רהאוכ

 : הָדְדַצ לָכרַמ את ןלֶתָח ףרטב גרזב יאירד וא

 רַחרכ ןאיִמ רד הכ | םִירְבְסו | הָתּורְבו תַמֲח

 דזנ הכ יטסו רַצָחְו תסא תמה ָךחרסו קְׁשַמַ

 ןוניע רצח אירד וא חו : תסא ןָרְוַח ךחרס

 תַמֲח ךחרס לאמש ףרטבו קְׁשָמַר חרס דנ
 במבו : ילאמש נאג תסא ןיאו דוב רַהאוכ

 דָעְלִג .ןאימ רו קֶשְמדו ןוַח ןאיִמ רד יקרש
 את הַח ןיזאו דוב רַהאֹֹכ ןֶדְרי לֵאְרְׂשִי ןימו
 ימ .יקרש ְרַח ןיאו דומיפ יהאוכ יקרש יאירד

 את רַמָת זא תסאר ָבְנאָגב יבונג ףרטו : רשאב
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 הרת חמ , זמ איבנה .לאקזחי באתכ
 ןיאו גרזב יאירדו (רַצַמ) ךהנו שדק תובירָמ יִמ

 כ ףרטו :דוב דַהאֹוכ תפאר ָבנאָנב יבוננ רט
 לָכְרִמ לבאקמ הכ ירח זא גרוב יאירד יב
 : רשאב יברנ ָךְנאָג ןיאו דוב דהאוכ תסא תַמֲח

 אכ טאבסַא בכח רב דוכ יאֹרְב אר ןימז ןיא ספ
 כנ דוֿכ יארְב ארנָאו :רֹומָנ ריהאוכ םיסקַת לֶארׂשי
 דנניזג אָנָאַמ אמש ןאיִמ רד הכ ינאבירנ יארבו

 העֶדֹקְב דננאסְר םֶהְּב ראלוא אמש ןאימ רו

 לַתָמ אמש ךמ ןאשיאו דרכ  דיהאוכ | םיסקת

 רד אמש אבו דוב דנהאוכ לֵאָרְׂשִי יֵנְב ןאנטותמ

 :תפאי דנהאוכ תארימ לֵאָרְׂשִי טאבסַא ןאימ

 גכ הכ טבס רה רד דיאמרֿפ ימ הָוהְי דנואדכו

 ְךְלֵמ ןאמה רד רשאב ןכאפ ןָארד ביר .יצבש
 :תֿפאי דהאוכ אר רוב

 המ באב

 א לאמש רט וא טאבסַא יאה םאנ תסא ןיאו

 דמ ןְיַע רצחו תֶמֲח לפדמו לֶתֶח בנאָג את
 אהנָא ךח תֶמַח בנאָג את קָשָמְר ילאמש ָךַחרס

 ב זנו :תַמְסַק ךִי ןַד יארְב ברגמ את קרשמ וא
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 זמ איבנה לאקוחי באתכ ברת

 ₪ באב

 בָא ךניאו רדֶרָא הנאכ הזאורד דזנ ארמו א

 יראָג קרׁשמ יוסְב הנאכ ָהנאתפַא ךיז וא אה

 ןַאו דוב קרשַמ ַתֹמַסְב הנאכ יור הכ אריז דוב

 ףרט וא הנאכ תסאר ָבנאָג ךז וא אה בָא

 האר וא ארמ ספ |: דוב יראָג חַבְרַמ בונג ב

 ןהאב האר זא הדרב ןוריב ילאמש ָהְנאורד
 הגותמ קרשמ תֹמַסְב הכ יהארב ינוריב ָהזאוררְב

 תפאר ָבְנאָג וא אה בַא ךניאו דינאדרג תסא

 תפר ןוריב קרשמ יופְב דרמ ןֶא ןוָנו + דוב יראָנ

 עארְד ראזָהו תשאר תסד רד יראכ ןאמסיר

 ךזוקב אה בָאו דאר רובע בָא וא ארַמ הרומיפ

 וא אֹרַמֹו הדומיפ עארְר ראוָה ספ :דיסר ימ ד

 ואבו דיפר ימ ונאזב בָאו דאד רובע אה בָא

 רַמַכְב בָאו דאד רובע ארמ הדומיפ עארד ראוַה

 דוב ירהנו הדומיפ עארד ראזָה ספ :דיסר ימ

 הדאיז בַא הכ אריז דרכ רובע ןאותנ ןָאזא הכ

 דרכ אנַש רש ימ ןַארד הכ יִּבַא הוב הרש

 יִא תפג ארמֹו :דרכ ןאותנ רובע ןַאזא הכ ירהנ י

 אָנ ןאזא אֹרַמ ספ ידיד ארניא אָיִא םֶדָא ןְב
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 גרת זמ איבנה לאקזחי באתכ

 ז םַתְׁשַנ רב ןונו :דינאדרג רב רהנ ךאֹנַכְב הדרב

 ףרט ןָא ואו ףרט ןיא זא רהנ ָךאנְכ רַב ךניא

 ח ןיא תפג ארַמְו : דוב ראיסב תִיאהְנ יב ןאתכרד

 הבי רש ימ יראָנ יקרש תיאלו וסב אה בָא
 אירדב ןוו דָוְר ימ אירֵדְב הרש דורפ הָבְרַע

 עקאוו :דבאי ימ אפָש שיאה בָא דוש ימ לבאר

 רה רד יהדנוכ תאיח יד רַה הכ רש רַהאֹוכ

 תשנ דַהאוכ הדנז דוש לַכאד רהַנ ןֶא הכ יאג

 ארז רש דַהאוכ אדיפ הדאיז רַח וא ןאיִהאמו

 דהאוכ אפש ןָא דסר ימ אָננָאב אהבָא ןיא ןוג

 זיִג המָה רוש ימ יראְג רהנ הכ יאָג רַהו תּפאי

 דנַהאֹוכ ןָא ָראנְכ רב ןאראיצו :דדרג ימ הדנז

 יארב יעַצומ .םיִלנַע ןיע את יִדָּג ןיע זאו ראתסיא
 אהנַא ןאיהאמו דוב דהאוכ אהמאד ןדרכ ןהפ

 רח זַא גרוב יאירד ןאיהאמ ְלֵתָמ אה סנג ַבֹסַחְב
 באלאתו אה באל אֹמַא : דוב דַהאֹוכ הדאיז

 םילכַת ךמנב הכלב תפאי דַהאֹוכנ אֿפַש שיאה
 ףרט ןָאו ףרט ןיאְב רהנ ךאנָכ רבו : רש דַהאוכ
 גרב הכ דיִאֹור דהאוכ יכארוכ תכרד םֶסַק רה

 אל אהנַא יאה הומו דָושנ הדרמ ֹוֿפ אהנַא יאה
 דהאוכ הזאת ָהְימ האמ רו דוב דהאוכ עטקני
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 ומ איבנה לאקזחי באתכ

 קרשַמ ַתֹמֵסְּב הכ אר הזאורד האננָא דנארַדגְב

 ָהָיאבדו ינתכוס ינאברק ואו דניאשגב תסא הנֹוֲתֹמ

 אה ןָא הכ ידֹוְב דנארדגְב אר דוכ יִתְמאַלְס
 דור ןוריב ספ .דנארךג ימ תֶבש ןור רַד אר

 ָהְרַב ךיו +: דנדְנַבְב אר הזאורד .תפר ןוריב ןוגו

 ינתכוס ינאברק הגב ור רַה ביע יב ָהְלאס ךי

 ארנָא חבצ רַה דינארדג יהאוכ דננאדכ יארְב

 יהאוכ ארנֲא ידרַא ַהידַה דאדמאב רהו + ןארָדגְב

 ןגר ןיִה תלת ךיו הפיא סְרכ ךי ינעי דינארדג
 הָיְרִה הכ רש הדישאפ םרנ דֶרֶא רַב הכ

 דַהאֹוכ יִדֵבֲא ַהֹצירֿפְב דנואדכ יארְב ימיאד יִדְרֶא

 רַה אר שנורו שידרא ַהָיְדַהו הרב םַפ : דוב

 דנָהאוכ ימיאד ינתכוס ינאברכ תהָנב חבצ

 פיר ןוג .דיוג ימ ןינָג הָוהְי דנואדכ  :דינארדג

 תתְרָא קח רַהָדְב דוכ ןארסְפ וא יב ישב
 םסרַב ןאשיא ְךֶלֵמו דוב דַהאֹֿכ שנארֶסָפ ןָאזא ןָא
 ךלמ וא יששכב רגא ןכיל : רוב רַהאֹוכ ַתיִּתְרֲא
 את דֵהָדְב דוכ ןאגְדנב וא יִכָיְב .שיוכ תורומ

 םיִאְרְב ספ דוב רַהאֹוכ וא ןָאוא ךאכפְנַא לאס
 ׁשנארסַפ ןָאזַא טקפ וא תארימו דש דַהאוכ עגאר

 ְךְלַמְו דכיגנ םוק תארימ וא םיִאְרו + רוב דַהאֹב ח
600 



 ומ איבנה .לאקזחי באתכ
 אר דוכ ןארפפ הכלב דִיאמָננ בצג אר ןאשיא
 סָכרַה ןמ םוכ את ּדַהְד תארימ שיופ ְךֶלַמ זא
 אמ ספ :דנשנ הדנכארפ שיוכ ָךְלַמ וא
 יאה הרב דוב הזאורד להב הכ ילַפרִמ וא
 רד דוב הגנַתמ לאמש תמסְב הכ םינהכ סדקמ
 ברגַמ ַתמסְב ףרַט וד רַהְב אָגְנָא רד ךניאו רֶרוא

 הכ ינאכמ תסא ןיא תפג ארמו | + דוב ינאכמ

 ימ ךבט אר האנג ינאברקו םרג ינאברק םיִנְהכ

 אר אהנַא את דנזפ ימ אר יִּדְרֲא ָהָיְרִהְו דניאמנ

 ןוריב םוק ןדומְנ סידקת תַהְנְּב ינוריב ןחַצְב

 ארמו דֶרֹוֲא ינוריב ןחצב ארמ ספ : דנכואינ

 הוז רה רד ךניאו דינאדרג ןחצ ָהיואז ראהנב

 ןחצ השוג ראהָנ רד ינעי :דוב ינחצ ןהצ

 להָנ ךי רה למ הכ דוב המוחמ יאה ןחצ
 רד הכ אר ראהָנ ןיא דוב (עארד) יפ ׁשַצרעו

 ָךְרְג אֹרְרגְֹו : רוב דאדקַמ ךי דוב אה הא

 ךבטמו דוב אה קאט ראהָנ ןָא ףרמְּב אהנָא

 התכאס ׁשַפְרַמ רַה וַא אה קאט ןא רז אה

 ימ אה ךבטמ אה ןיא תפג ארַמו : דוב הרש

 םוק ַחָיאבְר אהנָא רד הנאכ ןאמךאכ הכ דשאב

 | : דניאמנ ימ ךבט אר
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 ומ | המ איבנה לאקחי באתכ | הצקת
 אהניא קפאומ דיִע תקו רד םתפה האמ םהרזנאפ

 ָהִידַהְו ינתכוס ינאברקו האנג ינאברק קפאומ ינעָ

 : דינארדג דהאוכ זור תפַה את ןגורו יִדרא

 ומ;באב

 מ האו . רוגייימ ךיננ תהיה דנואדפ 57 א

 שש רד תסא הגותמ קרשמ תֹמַסְּב הכ ינורדנַא

 חותפמ תַבָש ור רדו דנאמב התסב לגש זר
 סיִאְרו :דדרנ הדאשג האמ לא תר רו דש ב

 רזנו דש לבאר ינוריב הארד קאור האר וא
 ינתכוס ינאברק םיִנַהכו דַתסיאְב הזאורד ַבֹוָג ראהְג

 הנאתפַא רב ואו דננארדגְב ארוא יִתָמאלְס החיברו
 הזאורד אמא דִוְרְב ןוריב סַּפ דָיאמְנ הדנס הזאורד

 אה תבפ רד ןימז להָאו + דַושנ התסב םאש את ג
 דנואדכ ךוצחב הזאורד ןִא הנהר ָךזנ אה לאלה

 רד סיִאְר הכ ינתכוס ינאברקו : דניאמנ הדנס ד

 יב הרב שש דנארדגב דנואדכ יארב .תַבַׁש ור

 חה ₪ מב דהאוב הביע / יב ב ה

 הירהו דשאב וכ רה יארְב הָפִא ךִי ׁשִיְדְרָא

 דיא רב ׁשֵַהֹכַד זא הַנרה אה הרב יארב שא

 האמ ָהְרג רדו : הָּפֶא רַה יאֹרְב ןנור ןיה ךיו ו
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 טצקת ומ איבנה לאקזחי באתכ
 יב הכ גוק ךיו הרב ששו ביִע יב ןאונ ןאג ךי

 ז רַה יאֹרְב הָפִא ךי שידְרֶא היה : רשאב בי
 שתסר זא הָנֹרְַו ןוק רח יאֹרְב הָפִא ךו ואג
 רַה יאֹרְב ןנר ןיִה ךו אה הרב יארְב דא רב
 ח דֹוׁש לכאד םיִאְר הכ ימאגנהו : דנארדגב הֿפיִא
 האר ןאמה ואו ךִיִא רד הזאורד קאור ָהאר זא
 מ םסאומ רד ןימז להַא הכ ימאננתו :דִוָר ןוריב
 זא הכרַה האגנָא דֵנַׁש לכאד דנואדכ ךצהב
 רש לכאד תדאבְע ַתַהְגְב ילאמש האור האר
 האר זא הכרהו דור ןוריב יבונג ָהזאורְד האר זא
 ילאמש ָהזֹורד האר וא רוש לכאד יבונג הזאֹורד
 הרש לכאד ןָאוא הכ הזאורד ןָאזאו דור ןוריב
 ןוריב .דופ ור שיפ הכלב דדרננ רַב .דשאב
 י ןאימ רד סיִאְר דנש לכאד ןאשיא ןוו = + דור
 םַה אב רדֶנְר .ןוריב ןװ רוש לכאד ןאשיא
 םפאומו אה דיע רד שיררָא ַהָידַהְו + דנו ןוריב
 גוק רה יארַב הָפִא ךװ ןאג רַה יארב הָפִא ךָ
 ךי אה הרב יאֹרְב ךִיֶא רב שתסד זא הָנַהו
 בי ה: וב דאו "הפיאה ארבל מ

 אי .ינתכוס ינאברכ האוכ אר יִעֹרַּבַת הָיְרַה סיִאְר

 רנואדכ יאְרְב יעֹרַבַה יְדַה ַתהַנְב יתמאלְס יאבד
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 המ איבנה לאקוחי באתכ וצקת
 דו םלטו דיִרָוָא אנב אר תַלאדְעו ףאצנַאו דינכ
 הָוהְי דנואדכ לוק דיאָמְנ עפר ןמ םֹוק זא אר

 תסאר תנו תסאר הָּפיִאְו תסאר ןאזימ : תסא ןיא י
 רשאב ראדקמ ךי תַבֹו הַפיִאְו :רשאב אמש יארַב אי

 רמה ךשעב הפיִאו רַמח ךשעב תב הכ יעונב

 רָמח סה רב אה ןא ראדקמ רשאב יואסמ

 אמש הָנָמ רשאב הָרּג תסיב לאקתמו : רשאב בי
 הדזנאפו לאקתַמ גנפו  תפיבו לאקתַמ תסיב
 תפא ןיא דינארדגב הכיהידהו : רשאב לאקתַמ
 הָפִא פרס ךו םלננ רמח רה זַא הַפִא סדס ְךי
 רב ןור ןיעמ תמסקו : דיִהַרְב וג רֶמה רה זַא

 רָמה אי רכ רַה וַא תַב רשע ךָי ןגןר תב בס
 מ המח ךז תב הד הב ארז רשאב תב הד

 העַתְרמ וא דגפסוג תפיוד וא דנפפוג ךו :דשאב וט

 ינאברקו יִדְרֲא ָהְידַה יארְב לֵאָבְׂשִי באריס יאה
 ןאשיא יארְב את דנהַדְב יתמאלס אבו ינֲתֿכוס
 :תסא ןיא הָוהְי דנאדכ לוק רֵשְב הראֿפכ

 רד םיִאְר יארְב אר היִדַה ןיא ןימז םוק יִמאמִתו זט
 נתפס יאה ינאבלק םיִאְו :דנַהְרְב לֶאְרְשְי יי

 אה ריֵע רד אר ינתכיר יאיאדהו יִדְרֶא יאיאדהו
 לֶאְרְשי ןארנאכ םסאומ ַהַמַהו אה תבסו אה לאלהו
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 זצקת = המ איבנה לאקוחי באתכ
 ינאברקו יֵדְרֲא ַהָידֲהו האנג ינאברק ואו דַהְרִב

 יארְב הראֿפַכ ַתַהְנב אר יִתַמאלָס ףיאברו ינתכוס
 ח ןינָ הֹהְי דנואדכ = + דנאררגב לֶאְרְשי ןאדנאב
 ביִע יב ןאוָג יואג לוַא האמ הרג רֶד דיג ימ

 טיןַהכו + דומנ יהאוכ רהאט אר שֶרְקִמ התפר

 רַב ארנָא התפְרְג האנג ינאברק ןוכ זא ירדק

 הבדמ גורכ ָהָשוג ראהָג רבו הנאכ בֹוָג ראה

 דהאוכ ינורדנַא ןחצ ָהזאֹורד בג ראהָנ רבו

 כ הכרה יארְּב האמ םתפה זור רד ןינגמהו : דישאפ

 אמשו דרכ יהאוכ דורו אטכ "אתלפ) אי "אוָהס

 אכ זור רדו : דומנ דיהאוכ הראֿפכ הנאכ יארַב

 דיע ור תֿפַה אמש יארב לוא האמ םהרראהְנ
 הדרוכ ריטפ ןאנ אהנָא רַד הכ דוב דהאוכ חַסָפ

 בכ אר האנג ינאברק ןאג יאָר זר ןָא רדו + דש

 : רנאררגב ןימז להַא יִמאמְת יאֹרְבו דוכ יאֹרְב
 גכ תפַה ןַאוַא ור רה רד ינעי דיִע ןור תפה רדו

 ינאברק ָתהְנב ביִע יב גוק תפהו ןאג תּפַה זר

 = תהְנב רנ ןב ךַי ור רהו דנואדכ יארב ינתכופ

 דכ ךי אר שידרֶא ָהידָהו :דנארדגב האנג ינאברק

 ךו נוק רַה יארְב הפיִא ךװ ןאג רַה !ארב הַפיִא

 הכ ןור זאָו : דנארדגב הָפיִא רַה יארְב ןנור ןיִה
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 המ ,דמ איבנה לאקוחי באתכ  רצקת
 ךלמ .ןמ הכ אריז דיהדנ ךֶלֶמ לֵאָבְׂשִי ןאיִמ רד

 יֵדְרֲא יאיאדַה ןאשיאו | + דוב םַהאֹוכ  ןאשיא טכ

 דנרוכב אר םרֶג יאה ינאברקו האנג יאה ינאברקו

 רהאוכ ןאשיא ןַא וא לֵאָרְׂשִי תאפוקומ המה
 הו .זינ המה יאה רב ימאמת לאו + דוב ל

 אמש יאיאדַה מג וא אה זינג המה וא יהָידַה

 אר דוכ לַא רמו דוב .דהאוכ םינהכ ןָאזא

 דורפ דוכ הנאכ רַב תַכְרַב את דיִהָדְב ןַהֹב

 אר הרש הדירְד אי התיִמ יה ןָהכו | : דירָוא אל

 : ררוכנ םיאהב אי גרמ זא

 המ אב

 םיסקת הערקב תיכְלַמ תהנב אר ןימז ות א
 גנפו תסיב שלט הכ אר םַָקמ ַהֵצה ריִאָמְנ
 היה .רשאב ('ג) ראזה הד שצרעו (יִנ) ראזה

 וא שדורח ימאֹמְתְב ןיאו דינארָדגְב דנואדכ יארב

 רד רצנאפ [יזאו : דוב דהאוכ סכקמ ףרט רַה ב

 דהאוכ סדק יארְב עברמ ףרט רַה זַא (יִנ) דצנאפ

 :עארָד האגנפ שָּפרַמ רה דא ןַא יחאונו דוב

 הד רעו ראזה גנו תסיב לוט שיאמיפ ןיזַאו
 סדקמ יאָג ןארד את דומיפ יהאוכ (יִנ) ראזה
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 הצקת המ איבנה לאקזחי באתכ

 ד הכ םיִנָהֹכ יאֹרְב ןיאו : רשאב סאדקַא לֶא סדק
 דנואדכ ָתמְדַכ תהגבו דנשאב שֶרְקִמ ןאמדאכ

 דוב דהאוכ ןימז וא שֶדְקִמ הצַה רֶיֵא ימ ךירזנ

 תהגב שֶדְקִמ יאו ןאשיא ָתהְנב אה הנאכ אג את

 ה הד ןירעו ראזה גנפו תסיב לוטו :דשאב ׁשֶרָקמ

 דנשאב הנאכ ןאמדאכ הכ םִיָל תהנב (יִנ) ראזה
 הנאב תפיב יארָב ןאשיא ְךֶלַמ את דוב דַהאוכ
 ו ראזה ןנפ שצרע הכ אר רהש ךְלְמו : רָשאב
 ןָא יזאֹומ רשאב (ינ) ראזה גנפו תסיב שלוטו
 ןָא וא ןיאו דאד דיהאוכ רארק םדקמ ָהָידה
 ז ןיא זאו : דוב דַהאֹוכ לֵאָרְׂשִי ןאדנאֿכ מאמת
 לבאקמ רהש ְךֶלֵמּו סרקמ הָיִרַה ףרט ןָא זאו ףרט
 יברנ .ָבֶנאָג זא רהש ָךְלַמ לכאקמו סדקמ ַהיָדַה
 ָהֶצח קרשמ תמסב יקרש .בנאָג זאו ברגמ תב
 אה תמְסְק זא יכי יזאומ שלוטו רוב רהאוכ םיִאר
 ח ןיאו + דוב דחאוכ קרשמ ָךַח את ברגמ ךַח וַא
 את דוב דַהאּוכ וא ָךֶלֵמ לֵאָרְׂשִי רַד ןימז ןָא רד
 ןאשיאו דניאמננ םַתס רגיד ןמ םוק רב ןמ :אסַאור
 ןאשיא טאבסַא בפח רב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכב אר ןימז
 מ יִא דוג ימ ןינָנ הָוהְי דננאדכ :  דאד דגַהאוֿב

 רוד אר םתסו רו דיתסיא זאב :לֵאָרְׂשִי ןארורפ
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 רמ איבנה לאקזחי באתכ בצקת
 ינב וא םינהכו םוְל ןכיל :  תֿכאס םַהאֹֿב וט

 הראוָא ןמ זא לֵאָרִׂי יֵנְב הכ יניח רַד הכ קודצ
 דנואדכ דנתשאד האגנ ארמ שֶרְקִמ תעידו רנרש
 ךידמ ןמ תמרכ תהגב ןאשיא הכ דיג ימ הוה
 ןוכו היפ הדאתסיא ןמ ָךוצֹהְבּו דַמָא  דנהאוכ

 שֶרְקַמב ןאשיאו : דינארָדג דנהאוכ ןמ יארְב אר וט

 ןאוכְב ןמ תמדכ תהגבו רש רנהאוכ לבאר ןמ
 דנהאוכ האגְנ ארמ עידו דמַא דנהאוכ ךידזנ ןמ

 ינורדְנַא ןחצ יאה הואֹורַרְב הכ ימאגנהו : תשאר
 ןונו  רישופ דנַהאוכ ינאתכ סאבְל דש לכאד
 לוגנשמ הנאכ רו ינורדנַא ןחצ יאה הזאורד רד
 : דנשופנ ןימשפ  סאבל יה  דנשאב תַמְדֹ

 ַהֵמאֵג ריו ןאשיא הפ רַב ינאתְכ יאה המאמע חי

 יזיִנ יהו דשאב ןאשיא יאה רַמַכ רַב ינאתכ

 ינוריב ןחַצְב ןוָגו :דננכנ רב רד דַרוָא קרע הכ טי

 האגנַא דנֹוָר ןוריב םוק ָךמ ינוריב ןחצְב ינעי

 ןוריב דננכ ימ תמדכ ןארַד הכ אר שיוכ ָםאבְל

 דנכאדגב ׁשֶדקִמ יאה הרגח רַד ארנַא הררַכ

 ַפאֹבְל רד אר םקו דגש םבלמ רניד סאבלבו
 אר דוכ כ ןאשיאו : דניאמננ סירקת שיוב ב

 יומ הכלב דנראבננ דנלב יאה ופינו דנָשארֶתַנ
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 גצקת רמ איבנה לאקזחי באתכ
 אכ רד שנֶדַמִא רד תקו ןַהכו :דנניגב אר דוכ ךס

 ככ הקלטמ איו הניב ןזו + רשוננ בארש ינורָדנַא ןחצ

 תדר זא הכ הרכאב הכלב דנכיגנ נב אר
 הב הכ אר יהב אי רשאב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ

 גב סדקמ ake סדקמ ןאימ קרפ הנר רשאב ןהכ

 רָהאֹמ ןאיִמ .ץיבשתו דנהְד םילעת ןמ םֹוקְב אר

 כ ןוָו :דנאמ) םאלעֶא ןאׁשיאְב אר רַהאֹמ רי
 רַב דנַתסיאְב המַנאחמ תַהְנב אה העֿפארמ רד

 ץיארפו עיארְׁשו דנָיאמְנְב ירואד ןַמ םאכחַא ָבַסַח

 תבסו דנראד האגנ ןמ םסאומ עימג רד ארמ

 הכ ןאשיא וא ידַחַאְו + דניאמנ סידקת ארמ יאה

 םִננ אר ןתשיוכ הדמאינ ךירמ ימרֲא ַהַחיַמְב

 רכפ אי רדאמ אי רַדַּפ ָתַהְגב הכניא רַנַמ דואסנ

 רהְוש הכ ירהאוכ אי רַדארְב אי רַתְכִד אי

 סגַנ אר ןתשיוכ הכ תסַא ןיאְג רשאב התשאדנ

 וכ זור תֿפה רש רֶהאט הכנָא זא רעבו : דזאס

 מ דיאמרפ ימ הָוהְי דנואדכו :דנַראמַׁשְב יו יארָב

 דש לֿכאד סדק ינורדנַא ןהַצְב הכ יחר רד |
 ָהאנג ינאברק האננַא דִיאֹמְנ תֹמְדָ סדק רד את

 חכ דהאוכ יביצנ אר ןאשיאו :  דנארַדגְב אר דוכ

 אר ןאשיא םַפ דוב םהאוכ ןאשיא ביצנ ןמ דוב
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 דמ איבנה לאקוחי באתכ
 וַא ארמ ספ : דוָר ןוריב האר ןאמַה זַאו דָוש

 דוא הנאכ ור ׁשיפ  ילאמש הוד האר
 דנוארכ ָהנאכ דאדכ לאלנ ךנאו םַתסירַנְ
 : םדאתפא רד .דוכ ורְבו דוב התכאס ןלָממ אר
 אר דוכ לֶד םדֶא ןַּב יִא תפג ארמ דנוארכו
 ןונאק מאמת האב רד םיוג ארת הָג רַהְב
 זאפ .לוגָשַמ שדעאוק ַהמֲהו דנוארכ ָהְנאֿכ יאה
 לו ושב רוכ יאה שגבו ןיבְב דוכ ןאמשנבו
 ׁשֶרָקִמ יאה גמ הַמַהְבּו הנאכ לַכְדַמְב אר שיוכ
 ןאדנאכב ני ןידַרמַתמ ןיאָבו :זאס לונשמ
 יא דיאמרֿפ ימ ןינג הֹוהְי דנואדכ וגב לֵאָרׂשִי
 זאב שופ תאפאגְר ימאמְת וא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ
 ןותכמ אנ ןאיִבנגַא אמש הכ ארז : דיתסיא
 את דיתלאפ לכאד אר .תשוג ןותכַמ אנו לַד
 דנואס תולמ ארמ הנאכ הדוב ןמ שָדְקַמ רד

 דידינארדנ אר ןוכו היפ ינעי ןמ יאדג אמש ןוגו
 ךהע אמש ַתאסאָגר הַמַה רַב הואלע ןאשיא

 האגָנ ארמ סאדקַא תעידְו אמשו : רנתסבָש אמ
 ןיעת = ןתשיוכ = תַהְגַב ןאסכנ הכלב דיתשאדנ
 האגנ ןמ שֶרְקַמ רד ארמ תעירַו את דידומנ
 גיה .ריאמרפ ימ ןינָג הָוהְי דנוארכ |: דנַראד
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 אצקת דמ איבנה לאקוחי באתכ

 וַא תשוג ןותכמ אנו לד ןותכמ אנ .בירג יבש
 רנשאב לֵאָרְִׂי יֵנְב ןאיִמ רד הכ ינאבירג חמה
 םיול ןַא הכלב :דש .דחאוכנ לפאד ןמ ׁשְדְקַמְּב
 ןמ וַא לֵאָרְׂשִי יִנְב ןרש הראוָא ןיח רד הכ זינ
 הראוא שיוכ יאה תב בקע וא הדיזרו ירוד

 אריז +: רש דנָהאו3 דוֿכ האנג למחתמ דנרידרג

 הנאכ יאה הזאורד ןאטֿפחַתְסמו ןמ שרקמ ןאמדאכ

 יאה ינאברכ ןאשיאו דנַתסַה הנאכ ןאמזאלמו

 רוצחְבו דניאמְנ ימ חַבַּר אר םֹוק חִיאבַבו ינתכוס
 ןיזַאו : דנתסיא ימ ןאשיא ַתַמְדַּכ יארב ןאשיא

 תמדכ אר ןאשיא שיוב יאה תב ָךוצחְּב הכ תַהְג
 האנג םדאצמ גנפ לֵאָרׂשִי ןאדנאכ יארְבְו דנרומנ
 רוב תסַר דיג ימ הָוהְי רנוארכ ןירב אנָּב דנֶרש
 האנג למחתמ הכ םתשארֿפַא רב ןאשיא ָךָצַב אר

 דַמָא דנהאוכנ ךידזנ ןַמְּבו : רש דנהאוכ דוכ

 סדקמ ןיִנ ןיהבו תכאדרַפ דנהאוכנ ןמ תנאהַבבו

 הכלב דַמָא דנַהאוכנ ךירזנ סאדקַא לֶא סדק רד
 דנַררֲא למעב הכ אר דוכ תאסאנרו שוֿכ תל
 ַתַהְנב אר ןאשיא ןכיל :דש רנַהאוֿכ למחָתמ
 הכ יראכ רַה וארו הנאכ | תמרַב מאמת
 ןא = תעירו ןאטפחַתְסמ דוש ימ הררַכ ןַארד
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 גמ איבנה .לאקזחי באתכ הפקת

 ׁשֵרְרְגו אדרג הכ יהשאהו דוב שפרט ראהְג

 ארמ א - דוב .הנותמ 6 תמסב שיאה חי

 ימ = ןינָג הֹוהְי = דנואדכ ןאסנַא ָךַסּפ יא  תפג

 ומה. חבדמ יאה ןונאק תסָא ןיא דיאמרפ

 רַב ינתכופ יאה ינאברק את דנַואסְב ארנָא הכ

 דנואדכו : דנשאפב ןָא רַב ןוכו דננארָדגְב ןַא טי

 תיירד זא הכ הנה ןאיואלב הכ ריאמרפימ הוה

 ךידזנ ןמְב ןמ תַמְרָ ַתַהָנֹבו דנשאב ימ קודצ

 : הָדְב האנג ינאברק תַהְנב הלאסוג ךָי דָא ימ

 ראהָנ רבו שכאש ראהָג רב התפְרֶנ שנוכ זאו כ

 תסא ׁשֵדרַג אֹדְרְנ הכ יהַׁשאח רבו גרב השונ

 : ןכ הראֿפכ ׁשיארְב התכאס רֶהאט ארנַאו שאּפְב

 רד ארנָאו .ריִגָב אר האנג ינאברק הלאסוגו אכ
 : דננאזוסב שֶדקמ וא ןוריב הנאכ ןיעמ ןאכמ

 ינאבככ יאהב ;יביע - יב -:ָהָנ ב םווד וה: רד בב

 דנזאס רָהאֹט ןָאְב אר חַברַמ את ןארָרגב האנג

 זַא וגו : דנתכאפ רהאט הלאפוגב ארנַא הכנאנג כ
 בע יב הלאסוג ירש ראפ ןָא .ןתכאס רָהאט

 ָךֹוצחְּב ארנַא ות :ןארָדגב הלנ זא ביע יב יָנֹוכְו דב

 אהנא רב ךמנ  םיִנָהכו רואיִב ךירמ דננאדכ

588 



 טפקת דמ ,גמ איבנה לאקזחי באתכ
 יארְב ינַתְכוס ינאבְרק ָתַהָנב אר אהנָא הדישאפ

 הכ ות ור תפה וא ור רה + דננארדגב דנואדכ

 ןאשיאו ןארַדגב האנג ינאברק יארְב ירנ וב

 : דננארדגב בִיַע יב וד רה הלג זַא יִנוקו הלאפוג
 הדומנ חַבְרַמ יארב הראֿפכ ןאשיא ור תפָה

 זור ןיא ןוו :דננכ ץיצכתו דנזאפ רהאט ארנָא

 םתשַה ןור רד ספ דנדינאסר םאמתַאַב אר אה

 ַחָיאבְדו יִנֲתְכֹוכ יאה ינאברק םינהכ ןאוַא דעבו

 ןמו דננארהגב חַבְרַמ רַב אר אמש יִתמאלְס
 הֹוהְי דנואדכ לוק דרכ םַהאכ לובק אר אמש
 : תסַא ןיא

-- U 

- UU 

 דמ באב

 א תַמָסְב הכ ינוריב ַשֶדְקִמ הזאורד ָהאֹרְב ארמו

 הרש התפנ ןָאו דֶרְוָא זאב דוב הְנּוַתִמ קרשמ
 התסב הזאורד ןיא תפג ארמ דנואדכו + דוב
 דושנ לכאד ןָאזַא סכ יהו דושנ הרושגו דנאמב

 הרש לָבאד ןָאזַא לֵאָרְׂשִי יאדכ הָּוהְי הכ אריז
 יוא הכנוָנ םיִאְר אמָאו : דנאמְב התסב ארֶהְל
 ָךוצחב אדנ ןדרוכ תַהְגְב ןָארַד תסַא םיִאְר

 לפאד הזאורד קאור האר וַאְו רָנשְנֶב דנואדכ
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 גמ = איבנה לאקזחי באתכ
 הנאכ דנואדכ לאלג ךניאו דֶרַוא .ינורדנַא ןַצְב

 וא הכ :םַדיִנָש אר יִפָתאהְו : תבאס ןלממ אר
 ינלהפ ידרַמו רָיאמְנ ימ םלכת ןַמְּב הנאב ןאיִמ
 ןאפנא רספ יא תפג אמו : דוב הדאתסיא ןַמ
 םיאה יאפ ףכ ןאכמו ןַמ יסרכ ןאכמ תסא ןיא

 ןכאפ דֹבֲאְב את לֵאָרְִׂי יִנָב ןאיִמ רד ןָא רד הכ
 םֵהְו ןאשיא ךוכ םַה לארי ןאדנאכו רש םָהאּוב
 יאה שאלו אה אנוב רניד ראב ןאשיא ןאהאשךאפ
 םאנ שיוכ ךנלב יאה ןאכמ רַד דוכ ןאהאשדאפ
 הכניא וא : תכאפ רנהאוכנ תמרח יב ארמ סודק

 והאבו ןמ הנאתפַא ְךַמ אר דופ יאה הנאתסָא
 אפ רב ןמ יאה והאב יולהַפַב אר שיוכ יאה

 יראויד טקפ ןאשיאו ןמ ןאיִמ רדו דנָא הדרַכ

 הכ שיוכ תאסאְנְרְב ארמ סודק םפָא ספ תפא

 התכאפ תַמְרח יב דנַא הדרֹוָא לַמַעְב אר אהנָא
 ףלַת אר ןאשיא דוכ םשכ רד ןמ אֹרָהְל דנַא
 יאה שאלו דֹוֿכ יאה אנו לאח :םַא  הדומְנ
 רד ןמו דניאמְנְב רוד ןמ זַא אר שיוכ ןאהאשךאפ

 ! דומג םהאוכ תנוכס רַבֲאְב את ןאשיא ןאיִמ
 ןיא וא אר לאָרׂשִי ןאדנאפ ןאסְנָא ספ יִא ותו
 לגפ רוכ ןאהאנג זא את זאפ עלטמ הנאב
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 גמ = איבנה .לאקזחי באתכ

 זא רנַאו + דנָיאַמיִפַב ארנָא ַהְנומנ ןאשיאו דנָש
 האגנָא דנש לגֿכ דנא הדרֹוָא לַמַעב = הגהה
 אה לחמו אה גרכמו הנומנו אר הנאב תרוצ

 אה תרוצ עימו ץיארפ הָמַהו אה לכש מאמת

 םאלעָא ןאשיא יארְב אר שיאה ןונאק ימאמתו
 ׁשַתַרוצ ימאֹמְת את םיוָנְב ןאשיא ְךַטְנְבּו אמנ

 לַמע אהנָאב התשאר האגָנ אר שויארפ ַהֵמֵהֹו
 ימאמת הכ תסא ןיא הנאכ ןונאקו + דניאמנ

 סדק שפארטַא המה וא הוכ ךפ רב שדורח

 :תסַא ןימה הנאכ ןונאק ךניא דשאב סאדקַא

 זפקת

 אי

 ב -

 ג עארד רה הכ אה עאררב הבדמ יאה שיאמיפו

 שא הניס תפָא ןיא רשאב הצבק ךו עארד ךי

 אֹדְרְג הכ יהָישאחו עארָד ךַי שצרעו עארד ךי

 חבדמ תשפ ןיאו בו ךי רשאב ימ שבל רג
 יניאפ גורכ את ןימַז יור ָהְניס זַאו : דשאבימ

 את ךנוכ גורכ וַאו עארד ךָי שצרעו עארְד וד

 :עארד ךי שצרעו עארְר ראהָנ גרב גורכ

 .ראהָנ ןאד ׁשֵתֲא זַאו עארָד ראהָנ שנאד שתָאו |

 הרזאוד ןאד שתֶא לוטו :דוב הדמא רַב ךאש

 : דוב עַבְרמ ףֵרט ראהְנ רח זַאו הדזאוד שצרעו

 רב הד ראהָנ שצרו הד ראהְנ ורב לוטו
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 במ איבנה .לאקזחי באתכ רפקת

 יאה רו אהנָא ספר לתָמ אהניא .יאה גַרבמ
 בּונְג תמס אה הרנח יאה רד לְתָמֹו : אהנַא ב

 תסאר הכ יהאר רב ינעי דוב האר רכ רב ירד
 אהנָאב הכ יאָג דוב יקרשמ ראויד יור שיפ

 ילאמש יאה הרנח תפג ארמו + דנרש ימ לבאר גי
 תסא לצֿפנמ ןאכמ יור שיפ הכ יבונג יאה הרנח
 הכ ינאנהאכ - הב רשאב ימ םדקמ יאה הרגה

 רד אר םאדקַא סדק דנא ימ ךידזמ דנואדֿבְב
 ידרָא יאיאדַהְו סאדקַא סדקו דנרוכ ימ אהנֶא
 רד אר םֹרָנ יאה ינאברקו האנג יאה ינאברקו
 סדקמ ןאכמ ןיא הכ ארז דנראדג ימ אהנָא

 רד דנוש ימ אהנָא לֿכאד ןאנָהאב ןוָגו + תסא ד
 הכלב דא ימָנ ןוריב ינוריב ןחַצְב סדק זא
 ימ תמְדֹכ אהנָא רד הכ אר דוכ יאה םאבְל
 אהנָא הכ אריז דנראדג ימ אהנַא רד דננכ

 הָננֲאְב .הרישופ רגיד אבְלְו רשאב ימ םַרקמ
 שיאמיפ ןונו :דניֲא ימ ךידזנ דכאד קלַעַת םוקְב ומ

 דינאפְר םאמתָא הב אר ינורְדנַא הְנאֹכ אה
 דוב קרשמ תמסְב שיור הכ יהזאורד וסְב ארמ

 באג : דומיפ ףרט רַה וא ארנָאו דרוָא ןוריב זמ
 דֹומיַפ .יִנ רצנאפ שיאמיפ ינ הב ארנָא יקרש
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 הפקת גמ , במ. איבנה לאקזחי באתכ
 : (רומיַפ) ףרט רה זא ארנָא שיאמיפ יִנ הב ינעי

 זי פרט רַה וא שיאמיפ יִנ הב אר ר .יִלאמָש בנאנו
 חי שיאמיפ ינ הב אר יבונָנ ָבְנאָגו :דומופ יִנ רַצנאפ

 טי התשנ רַב יברנ נאג וסְב ספ :רומיפ יִנ רַצנאפ

 כ רַה :רומיֿפ יִנ רצנאפ שיאמיפ יִנ הב ארנָא

 הכ דוב יראויד ארנָאו דומיַפ ארנָא ֵבֵנאַנ ראהְנ

 רד את דוב (ינ) רצנאפ שצרעו דצנאפ שלוט
 :דראדג קרפ סדקמ ריו סדקמ ןאיִמ

AD 

 הכ יהָואורדְב ינעי דֶרֹנָא הזאורד ָךונ אמו
 יארכ לאלָנ ךניאו : דוב הַתמ קרשמ תמְסְב
 ואדצ לֵתָמ וא זאוָאו דַמָא קרשמ מ זא לֵאָרׂשִ
 רונמ וא לאל זַא ןימְת דוב ראב יאה בָא
 הדיד הנ דוב יאיַאֹור ןַא רטנמ לֵתַמְו + דיררג

 ןמ ןרמָא תק רב הב איִאֹר ןָא למ ינעי םדוב
 לתִמ אה איַאורו םדוב הריד .רהש בירֹכַה אב
 הדומנ .הרָהאשמ רָבַּכ הנ ָךנ הכ דוב איִאֹה ןַא
 לאלג ספ : םדאתפא רד דוכ ורְב ספ םדוב
 קרשמ ַתמַסְב שיור הב יהזאורד האר זא דנואדכ
 ה התשאד רב ארמ חורו :דַמָא רד הָנאכב דוב
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 במ ,אמ = איבנה .לאקזחי באתכ בפקת
 פרק לג רנו רוב עברמ לַכיִה יאה והאבו אב
 שידנלב דוב ןיבוָנ חברמו + דוב ןֶא רטנמ לתָמ ככ

 שלוטו שיאה השוגו עארְר וד שלוטו עארד הפ
 יימ תפג ארמ ואְו דוב בֹוָג וא שיאה ראוידו

 לַכיַהו : תפָא ןיא רשאב ימ רנואדכ ךוצח רד הכ כ
 הגנל וד אר רד רו : דוב רד וד אר סדק דכ

 וד אר רד ָךָי רש ימ את הגנל וד ןיאו דוב
 ינעי .אהנַא רו : הגנל וד אר רניד רו הגנל הכ

 דוב רווצמ אה לנו ןאיִבּורַכ לַכיַה יאה רד רַב
 ָהנאתסַאו דוב רווצמ אה ראויד רד הכ ירְומְב

 ָבנאְג רב + דוב ןוריב ףרטְב קאור יור שיפ ןיבוָנ וכ

 דוב ףרט ןאְבו ףרט ןיאְב ךבשמ אה הרננפ קאור

 : אה הנאתפַא רַבו הנאכ יאה הפרג רב ןינגמַהו

 במ באב

 ילאמש תמס האר זא ינוריב ןחַצְב ארו | א
 ןאכמ לבאקמ הכ יהַרְנְב ארמו דרב ןוריב
 :רֶרוָא רוב לאמש ףרטְב ןאינב ורב ורו לַצֿפנמ

 שצרעו דוב .ילאמש רד יעארְר רצ לוט ולנ ב
 א הכ עארְד תפיב לָבאקמ : רוב עארר האגנפ ג

 זא הכ ישרפ גנכ לָבאקמו דוב ינורדנא ןחצ ןָא
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 במ איבנה .לאקזחי באתכ

 הס רד יזילהד ורְב ור .יזילהְד דוב ינוריב ןחצ
 ןורדנַא ףרטַב אה הרנח יור שיפו : דוב הקבמ

 עארְד ךי יהאו דוב עארְד הד ןירַעְב ידנרכ
 יאה הרנװ :דוב לאמש מב אהנָא יאה רד
 זא אה זלהַד הכ ארז דוב האתוכ ינאקפ
 וא אהנָא הָננֲא וא רתשיב דֹנַתֿפַרְו ימ אהנַא

 :רֹנַתֿפְרְג ימ ןאינב יט ינאתחת יאה הרגה
 יאה ןותס לֶתָמ אה ןותפו דוב הקבט הס הכננ
 וא ינאקוֿפ הקבט בבס ןיא זאו תְׁשאדַנ אה ןחַצ
 :רש ימ רַת גנַת ןימז זא יֹמֲסְו ינאתחַת תאקבט

 אה הרנה לבאקמ ןוריב ףרטב הכ יראויד לוטו
 האגנָפ דוב אה הרגה יורָב ור ינוריב ןחצ יוסְב

 ןהצ רד הכ יאה הרגה לוט ארז : דוב עארר
 לכיה לג ךעאו דוב עארד האפ דוב ינוריב
 ףרמ וא אה הרנח ןיא ָךיו :רוב עארְד רצ
 ןחצ וא אהנָאְב ןָא וא הכ דוב ילָּבְדַמ יקרש
 הכ ןחצ ראויד סגה רדו : דנדשימ לבאד ינוריב
 לָבאקמו לצֿפנמ ןאבמ יור שיפ דוב קרשמ רטְב
 אהנָא לנאקמ האו :דוב אה הרה ןאינב
 דוב -לאמש תמס יאה הרה האר שיאמנ לִּתִמ
 יִמאמְתו דוב .אהנָא לוט קבאטמ אהנָא קרע
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 אמ איבנה לאקזחי באתכ פקת
 הנאכ דֶרְג אדְרנ הכ אה הפרג ץרעו דומיפ עארד

 אה הפרגו : דוב עארד ראהָנ דוב ימ ףרט רַהְב

 כ יהתפר רה רדו דוב הקבט הס רגידמַה ור
 הנאכ רג אדְרג אה הפרג תַהְנַב הכ יראויד רַדו
 רדו רוש ןכמתמ (ןָא רֶד) את רשימ לכאר רוב
 אר הנאכ אה הפרגו : שנ ןכמתמ הנאכ ךאויד
 רה עיסו הדרכ הטאחא רֶת אלאבו רת אלאב
 רת אלאבו רַת אלאב אר הנאכ הכ אריז רש ימ
 תַהְג ןיא זַאו דרכ ימ הטאחַא הנאכ ָךֶרָנ אדר
 זא ןינגמהו דוב ימ רַת עיסו אלאב וסב הנאכ

 ינאקופ הקבט את יטסו הקבטְב ינאתחה הקבט
 רַה וא אר הנאכ ידנלבו : דנתפר ימ אלאב ה

 ךָי אה הפרג יאה סאסַאו םֹומָנ הטָחאלמ רט
 ףרטבו + דוב גוב ץארב שש ינעי םאמַת יִנמ

 עארר גנפ דוב הפרג תַהָנְב הכ יראויד רע ןוריב

 הנאכ יאה הֿפרנ ןאכמ ָהָדנאֹמ יקאב תַחכֿפ דוב

 יעארר תסוב ץרע אה הר)ח ןאימ רדו + דוב י
 יאה רדו : דוב שפרט רַהְב הנאכ ָךְרנ אדרנ אי

 לאמש וסב רד ךי דוב תַחְסֿפ וסְב אה הג
 עארד גנפ תַחְסַפ ןאכמ ץרעו בונג יוסְב ירניד דו

 ןאכמ ורב ור הכ ינאינב ץרעו : דֶרְג אדר ב
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 אפקת | אמ איבנה לאקוחי באתכ

 עארר ראתפה בֶרְגִמ מס השוג רד דוב לצפנמ
 שלוטו ערר גנפ איב רג ארְרִג ראויד רעו
 גי דומָיַּפ עארר דצ אר הנאכ לוטו :דוב עארָד דו
 רצ אר שיאה ראוידו ןאינבו לצפנמ ןאכמ לוטו
 יי תֹמֵסְב לצֿפנמ ןאכמו הנאכ ֹולָנ ץרעו : עארְר
 ומ שיפ את אר ןאינב לוטו : דוב עארר רצ קרשמ
 שיאה ןאויַא אב דוב שבקע רד הב לצפנמ ןאבמ

 לכיהו דומיפ עארל רצ ףרט ןאו ףרט ןיא זא
 וט אה הנאתסָאו : אראה ןהַצ יאה קאורו ינרָדנַא
 הפ רד ָךֵרָג אדְרִג אה ןאויאו ךבשמ יאה הרגנפו

 אה הרָננַפ את ןימָז וא הנאתסָא לבאקמ הקבט
 הדישופ םַה אה הרגנפו דוב שופ בוָג ףרט רה א

 ינורדנא הנאכ אתו אה רד יאלאב את : דוב
 ןורדנא זא דרג אדרג ראויד ימאמת רבו ינוריבו
 אה לכנו ןאיִבורַו : אה שיאמיפ ןיִמַהְב ןוריבו
 יבורָכ וד רַה ןאיִמ רדו דוב הרש התכאפ ןָא רד

 יור ינעי :תשאד ור וד יבורכ רו דוב לכנ די
 לכָנ ַױסְב ריש יורו ףרט ןיא זא .לכנ וסב ןאסנַא
 התכאס שפרט רַהְּב הנאכ מאמת רב ףרט ןָא זא
 כ ןאיבורכ אח רַד יאלאב את ןימז זַאו + דוב הרש
 : ןינָנמַה לכְוַה ראויד רבו דוב .רווצמ אה לכ
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 מ איבנה .לאקזחי באתכ חעקת

 תשַה ינעי דוב הזאורד יולהפב ףרט ןָא וַא זימ
 זימ ראהו : דנדרכימ חבד אהנַא רַב הכ זימ במ

 הדיִשארת | נָפ זא ינתכופ יאה ינאברק יאֹרְב

 ךי שצרעו םינו עארד ךי ךי רַה לוט הכ דוב
 אהנָא רבו דוב עארל ךִי שידנלבו םינו עארד

 ינתכוס יאה ינאברכ אהנָאְב הכ אר יתאָלֲא

 : דנָדאהְנ ימ דנדומנ ימ חבד אר היאברו
 רַה זא ןורדנא רד ךק הצבק ךי יאה הראנָכ

 אה זמ רב אה ינאברק תשוגו דוב בצנ ףרמ
 ןאיננמ יאה קאטא ינורדנַא הזאורד ןוריבו : דוב דמ

 דוב ילאמש הזאורד ולהַּפִב .ינורדנַא ןחצ רד
 הואורד ולהֿפְב יו דוב בונָג ָתֹמסְב אהנָא יורו

 ואָו :דוב דוב ימ לאמש ףרטב שיור הכ יקְרשַמ המ
 תסא בונג תמסְב שיור הכ יקאטא ןיא תפג אֹרַמ
 האגנ אר הנאכ  תעידו הכ ינאגָהאכ יארְב

 תמסב שור הכ יקאטאו : רשאב ימ דנראדימ

 חבדמ תעיו הכ ינאנהאכ יארב תפַא לאמש
 דנַא .ןאניא .דשאב ימ דנאד ימ האגנ אר
 דנוארב = ךידזנ הכ ול יֵנְב זא קֹורַצ ןארספ |
 ןחצ לוטו : אמְנ תמדכ ארוא את דנא ימ זמ

 ןָאו עארְד רצ אר שצרעו דומיַפ עארְד רצ אר
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 טעקת אמ ,מ איבנה לאקוחי באתכ
 המ אֹרַמֹו : דוב הנאכ ְָךָבארְב רד חַברַמְו דוב עַבָרמ
 גנפ אר קאור יאה רַבְסַאו דֶרֹנֲא הנאכ קאורְב
 פרט ןָא וא עארר גנפו ףרמ ןיא וא עארד
 ףרט ןיא זא עארד הפ אר הואורד ץרעו דומיפ
 טמ עארל תסיב קאור לוטו +: ףרט ןָא וא עארְד הפו
 ןָא וא הכ שא הניז זנו עארְר הדואי שצרעו
 וא יכי אה רַבְסַא ָךזנ ןותס וד דֹנַדַמָא ימ רַב
 :דוב ףרט ןָא זא ירגירו ףרט ןיא

 אמ באב

 א ׁשָׁש אראה רַבְסַא ץרעו דֵרוֲא לֵכַהְב ארַמו
 עארָד שש אר אהנַא ץרעו ףרט ןיא וא עארד

 ב ץרעו : דומיפ דוב המיַכ ץרע הכ רט ןָא וא
 ןיא וא לֿכְדַמ יאה .בנאנו דוב עארְר הד לכ
 שלומו דוב עארד גנפ רט ןָא זאו עארד גנפ ףרט
 :רומיַפ עארָד תסיב אר שצרעו עארר להָנ אר

 ג אר לָבדַמ יאח רַבְסַא הרש לפאר ןורדנַא הבו
 אר .לָּבדַמ ץרעו עארְד שש אר לָכרַמו עארְד וד
 ד שַצרעו עארְר תסיב אר שלומו : דומיפ עארר תפה

 תפג ארמו דומיפ לָכָיה יור שיפ עארְר תסיב אר
 ה שש אר הנאכ ךאוידו : תפָא סדקַא לא סדק ןיא
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 מ איבנה .לאקזחי באתכ ועקת
 קאור יארבו ןָא יארְו = + דומָיְפ אה שיאמיֿפ הכ

 אדרנ אה הרננפ ןָא לֵתָמ אה הרָגַפ שיאה
 תסיב שצרו עארד | האגנפ שלוטו דוב שדר

 הלפ תפָח ןָא יאה העזו + רוב עארד נפו ו

 אה לכנ ארנָאו רוב אהנָא ַשיפ שקאורו תשאד
 רבפא רב ףרט ןָא וא ירנידו ףרמ ןיא זא יכי

 יהזאורד בונְג ףרַמְב ינורדנא ןחצו | : דוב שיאה כ

 דצ בֹונְג ָתֹמַסְב הזאורד את הזאורד וַאו תשאד

 ןהַצְב יבונֶג הזאורד זא ארַמו = : דומָיְפ עארְר חכ

 ןיא לְתַמ אר יבּנְג הזאורדו דֵרוָא ינורדנַא
 שיאה רַבסַאו שיאה הרנחװ + דומיפ אה ׁשיאמִיַפ טכ

 רדו דוב אה שיאמיפ ןיא קפאומ שיאה קאורו

 דוב ׁשֵדְרְנ אֹדְרַג אה הרֶגנפ שיאה קאור רדו ןָא

 עארר גנו תסיב שצרעו עארד האננפ שלוטו
 תסיב דוב שדרג אדְרג הכ יקאור לוו + דוב ל
 שקאורו : דוב עארְד נפ שצרעו עארְד נפו אל

 שיאה רַבְסַא רַב אה לֿכנו דיפרימ ינוריב ןחַצְב
 ארמ ספ :תשאד הלפ תשה שא הניו דוב בל

 אר הזאורדו דרוָא קרשַמ ַתֹמַסְב ינורדנַא ןחַצְב
 שיאה הרנװ : דומיפ אה ׁשיאמיַפ ןיא לָתְמ ל

 ׁשיאמיַפ ןיא קפאומ שיאה קאורו שיאה רַבְסַאְ
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 זעקת מ איבנה .לאקזחי באתכ

 אה הרגנפ שיאה קאור רדו ןָא רו דוב אה

 שצרעו עארְר האננפ שלוטו רוב פרט רַהב
 דל ןחצ יוסב שיאה קאורו : דוב עארד גנֿפו תסיב

 ןַאו ףרט ןיא זא שיאה רַבְסַא רַב אה לנו ינוריב

 הל ארמו : תשאד הלפ תפה שא הנח דוב ףרמ

 שיאמיפ ןיא לַּתָמ ארנָאו רֶרוֲא ילאמש הְזאֹורַדְב

 ול קאורו שיאה רַבסַאו שיאה הר)חו : דומיפ אה

 וב ׁשֵדְרְג אֹדְרְג אה הרגנפו זנ אר שיאה

 עארְד גנו תסיב שצרו עארְד האננפ שלוטו

 ל לכנו דוב ינוריב ןחצ וסב שיאה רָבְסַאְו : רוב

 ףרט ןַא זאו ףרמ ןיא וא שיאה רַבְסַא רב אה

 חל רַבְסַא ךזנו :תשאד הלפ תשה שא הניזו דוב

 דוב שא הזאורד אב יקאטא אה הזאורד יאה

 : דנַתְפש ימ אר ינתכופ יאה ינאבדק ןָא רד הכ

 טל ודו ףרט ןיא וא זימ וד  הזאורד קאור רדו

 ינאברק אהנָא רַב את דוב ףרמ ןָא וא זמ

 יאה ינאברקו האנג יאה ינאברקו ינתפוס יאה

 מ ףרט וא בגאַג .ךיִבו :דיאמְנ חבד אר םדנ

 . זמ וד ילאמש הזאורד הנהד הניז דמ ןוריב

 דוב הזאורד קאור ָךזנ הכ רגיד בנאגבו דוב

 אמ ראהָנו ףרט ןיא זַא זימ ראהנ :דוב זימ וד
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 מ איבנה לאקזחי באתכ רעקת
 : דומִיַפ יִנ ךי ןורדנַא ףרט זא אר הואורר

 שיאה רבפאו עארד תשה אר הזאורד קאוַר ספ ט

 ןורדנַא ףַרמְב הזאורד קאורו דומיפ עארד וד אר

 הפ יקרש ףֵרַמְב הזאורד יאה הרגהו : דוב

 הפ רַהֹו דוב ףרט ןָא זא הסו ףרט ןיא וא

 ףרט ןיא וא אראה רָבסַאו שיאמיִּפ ךי אר

 הזאורד ָהְנהד ץרעו : דוב שיאמיפ ךי ףרט ןָאו אי

 עארר הריס אר הזאורד לוטו עארְד הד אר
 ןיא וא אה הרנח יור ׁשיפ יִרְנחַמו : דומיפ בי

 עארְר ךִי ףרט ןָא א ירגחמו עארְד ךִי ףרט
 ןא ואו עארד שש ףרט ןיא וא אה הרגהו

 אר הזאורד ץרעו : דוב עאר שש פרס ג

 גנפו תסיב ירגיד ףקס את הרגה ךי פקס זא

 : רוב הזאורד לבאקמ רד הזאוררו רומיפ עארד
 אֹדְרְג קאוַרו תָכאכ עארד תצש אראה רַבסַאְו די

 .ׁשיפפ :דיסר אה רבסַא הב  הזאורד ךרַנ ומ

 ינורדנא הוורד קאור שיפ את לֿכדמ הזאורד
 אהנָא יאה רַבסַאו אה הרגחו :דוב עארְד האָגנַפ זט

 ךבשמ יאה הרְננפ הזאורד ןורדנא הב אר

 אה הרגנָפו אראה קאור ןיננמהו רוב ףֵרמ רַהְב

 אה רֵבסַא רבו דוב דרג ארְרִנ ןורדנַא ףֵרַטְב
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 העקת מ איבנה .לאקזחי באתכ

 זי דוא  ינוריב ןחַצְב ארַמ סַּפ :דוב אה .לכנ

 ןחצ יארב הכ ישרפ גנסו אה קאטא ךניאו

 קאטא יפו דוב הרש התכאס שפרט רה זא

 חי גנס ינעי שרפ גנסו + דוב שרפ גנס ןַא רב

 לוט ָהְזאדנַאְב ינעי אה הזאורד בְנאגב יניאפ שרפ
 טי הְזאורד רבארב זא אר שָצרעו : דוב אה הזאורד

 ןוריב ףרט זא ינורדנַא ןחצ שיפ את ינָיאפ

 כ לוטו :דומיְפ לאמש תמו קרשמ תמסְב עארד רַצ
 ןחצ לאמש ףרטב שור הכ אר יהזאורד ץרעו
 אכ ףרט ןיא וא הפ שיאה הרגתו :דומיפ דוב ינוריב

 שיאה קאוַרו שיאה רַבסַאְ ףרט ןא זא הסו

 האגנפ שלוט רוב לוַא .הזאורד שיאמיפ קֿפאומ
 גכ שיאה הרֶגנפו : עארד גנפו תסיב שצרעו עארד

 יהזאורד שיאמיִפ קֿפאומ שיאה לנו שיאה קא
 הלֿפ תֿפַהְו דוב תסַא קרשמ פרמְב שיור הב

 אהנַא יור שיפ שיאה קאורו דנַדֹמַאימ רב ןַאְב

 כ לבאקמ רד יהזאורד אר ינורדנַא ןחצו : דוב
 דוב קרשמ .ףרטבו לאמש ףרטב רנד ָהזאֹורד
 די ספ : רומיפ עארְד דצ הואורַד את הזאורד ואו
 ְתֹמַסְב יהזאורד ךניאו דרב בונג ףרַמְב ארמ

 ןיא לַתָמ אר שיאה קאורו שואה רַבסַאו .בונְג
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 מ , טל איבנה לאקזחי באתכ בעקת
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 הכ אר יתנאיכו אר דוכ תלאנכ האגנָא רשאבנ

 ןאשיא ןונו :7ש דנַחאוב לָמַחְחֹמ דנַא הדיזרנ ןמב
 אר ןאשיאו םנאררַנ רב אה תַמא ןאימ זא אר

 רד האגנַא םִיאמנ עמג ןאש ןאנמשל ןימז זא

 םהאוכ סידקַת ןאשיא רד ראיסָב יאה תמא רטנ

 ןאשיא יאדכ הוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכו :רש

 .ןאיִמ רד אר ןאשיא ןמ הכ ור ןַא זא םתסה

 ןימזב אר ןאשיאו םַתֹכאכ .ןטו יאלג אה תַמא

 ןאשיא וַא אר יסכ רניד ךאבו םדרכ עמג ןאשדוכ

 הֹוהְי דנואדכו : תשארג םהאוכנ יקאב אָגְנָא רד

 ןאשיא זא אר דוכ יור רגיד ךאב ןמ הכ דיוגימ

 רב אר שיוכ חור הכ אריז דינאשופ םהאוכנ

 : תכיר םהאוכ לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ

 מ האב

 יאדַתְבַא רַד אמ יריסַא םֶגנפו תסיב לאס רד

 רעב םהָרראהג לאס הכ האמ םהַד רַד לאס
 דנוארכ תסד זור ןאמה רד דוב רהׁש ךיכסת זא

 רד |: דרב אננָאב ארמ הרש לזאנ ןמ רב
 ארמו דָא לארי ןימְזְב ארמ ארכ יאה איִאור
 ֿרטְב הכ דאד רארק דנלב ראיסָב הוכ רב
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 מ איבנה .לאקזחי באתכ
 ארמ ןות = + דוב רה יאנב למ ןַא בו
 לֶתָמ וא שיאמְנ הב ידרמ ךנא דרוָא אגֲאְב

 ןאתכ וא ינאמסיר ׁשֵתסַד רדו דוב נב שיאמנ

 הדאתסיא הזאורד ו דוב ןדומיפ יארב ינו
 ןאסנא ספ יִא תפג ארמ דרמ ןַא : דוב

 לרו ושב שיוכ יאה שוגבו ןיבְב דוֿכ .ןאמשנב
 זאס לגשמ םֵהָד ןאשנ תב הָג רֶהָב אר רוב
 וג ןיא את םֶדרְוֶא אָנניא רַד ארת הכ אריז

 לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ ספ םהָד ןאשְנ ותב אראה
 יראצַה ךניאו :זאס האנַא יניבימ הנרַה וא אר
 דרמ ןַא תפדבו דוב שַדרְג אדרג הנאב ןוריב

 שעארְד רַה הכ דוב יעארד שש שיאמופ יִנ

 אר אנב ןירע ספ דוב הצבק ךװ עארר ְךי

 ָךנ ספ :רומיפ יִנ ךי אר שידנלבו יִנ ךי
 הרַמֲא דוב הנוְתמ קרשמ יופב הכ יהזאורד

 אר הואורד ָהְנאתסָאו דַמָא רב שיאה הלָּפְב

 ָהָנאתסֲַא ץרעו דוב יִנ ךי שצרע הכ רומיַפ

 הפרג רה לוטו : דוב ינ ךי:הב אה הניה
 אה  הפרנ ןאִו יִנ ךי שצדעו דוב יִנ ד

 קאור ָךזנ הזאורַר ָהנאתסָאו עארד גנפ תפאסמ
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 ח קאורו : דוב יִנ ךי ןורדנא ףרט וא הואורד
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 טל איבנה .לאקוחי באתכ עקת
 : דוב דַהאוכ ןאשיא ימאנ ךינ ןמ ַךינמַת ור

 רד התסויפ הכ דרכ דנַהאֹוכ ןיעמ אר ינאסכו די

 ינאנָא ןאגָדננכ רובע ָהארמַהו דניאמנ שררנ ןימז

 ןפד רנשאב הדנאמ יקאב ןימֶז יור רב הכ אר

 יאצקנָא זא דעב דנזאפ רֶהאט ארנָא הררכ

 רובעו :דיבלמ דנהאוכ אר אהנַא האמ תֿפַה
 יפכ רגַאו דרַכ רנהאוכ שדרג ןימז רד ןאגדננכ

 אפ רַב ןָא דזמ ינאשנ דניב ימדֲא ןאוכתסא
 ןומאה יךאו רד ארנַא ןאגְדננכ ןפד את דנכ

 הנומאה זינ רהש םסָאו | : דנזאס ןופדמ גוג

 :תכאפ דנהאוכ רהאט אר ןימז ספ דוב דהאוכ

 ןינָג הֹוהְי דננאדכ ןאסנָא רַספ יִא ות אֹמַאו זי

 תאנאוִיַח ָהָמַהְבו ןאגרמ נג רַהְּב הכ דיאמרֿפימ

 ןמ ינאברק זנו דייאיבו דש עמג ֹוגְב ארחצ

 דייא םהארפ םיאמָנמ חבד אמש יארְב ארנָא הכ

 תשוג את לֵאָרְׂשִי יאה הוכ רַב ימיטע ינאברק
 דיהאוכ אר ןאראבג תשוג :דיִׁשֹונְב ןוכו דירוכב חי

 וא .דישונ דיהאוכ אר ןאהג יאסַאֹור ןוכו דרוכ

 המה הכ אה ןאגו אה בו אה הרבו אה ווק
 ינאברק זַאְו :דנשאבימ ןַשַב יאה יראורפ זא אהנָא שי

 דיהאוכ היפ םיאמְנ ימ חבך אמש יארְב הכ ןמ
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 אעקת טל איבנה לאקוחי באתכ

 תסַמ את דישונ דיהאוכ ןוכו דיוש ריס את דרו
 כ ןמ הרפס רב הכ דיוגימ הָּוהְי דנואדכו :  דיוש

 יגנג ןאדרמ ָהַמַהו ןאראבנו ןאראוסו ןאבסַא זא
 אכ ןאימ רד אר דוֿכ לאלג ןמו :רש דיהאוכ ריס
 אה תַמא עימנו דאד םַהאֹוכ רארק אה תַמא

 תסרו תשאד םַהאוכ אֹרְנַא ארנַא הכ ארמ ירואד

 הדהאשמ דוא םהאוכ דורפ ןאשיא רַב הכ ארמ

 בכ דעַבו זר ןָא זא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכו :דומנ דנהאוכ
 : םתפה ןמ ןא אשיא יאדכ הוה הכ תסנאד דנהאוכ

 ג לֵאָרְׂשִי ןאדנאב הכ תפנאר דנָהאוכ אה תַמאו
 אריז דנַדידרַנ ןטו  יאלג ןאשדוב האנג בָּבסב
 זא אר דוכ יור ןַמ דנדיזרו תנאיֿכ ןמב כנו
 ןאראגמַתְכ ַתסַדְב אר ןאשיאו םדינאשופ ןאשיא
 רישמשב ןאשיא ָעימג הכ םדומנ םילסת ןאשיא
 דכ ןאשיא תאריצקתו תאסאגְנ בסח רַב :דנדאתֿפא
 ןאשיא וא אר דוֿכ יור הדומנ למע ןאְׁשיאָב

 הכ דיגגימ ןינְג הֹוהְי דנאדכ ןירב נב : םדינאשופ
 ימאמְת רב הדרוָא זאב אר בקעי ןאריסַא ןָאָלַא
 םסא רו דומרֿפ םַהאוכ תמחַר לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ
 וכ ןאשיא הב יניחו : דומנ םהאוב תַריֹג דוכ סודק
 יהְדננארַתו דנְוש ןכאס תֶינְמַא הב דוכ ןימז רד
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 טל איבנה לאקוחי באתכ חסקת

 טל באב
 תוובנ גוג ָהְראב רד ןאסנָא ספ יִא ות ספ א

 ךניא הכ ריאמרפימ ןינְג הָוהְי דננאדכ וגב הדרכ

 ות ָךֵצְב ןמ לֶבֹות ְּךְׁשמו שאר יִאְר גוג יא
 םיאמנימ ירבהכו םנאדרגימ רב ארתו : םַתסַה ב

 הוכ רב הדרנָא רב לאמש ףארטַא וא ארתו
 תסד זא ארת ןאמַכו : דרַנֲא םָהאוכ לֶאְרְשְי יאה

 תתסאר תסד וא אדת יאה רית התכאדנא תג

 יאה םֹוקו תנאֹוֿפַא ָהָמַהְו ותו : דנַפַא םחאוכ

 לֵאָרְִׂי יאה הוכ רב דנתפה ות קארמה הכ

 יראכש ןאגרמ סג רַהְב ארתו דאתפא דיהאוכ

 : דאד םהאוכ ךארוכ תַהְגב ארחַצ ָתאֹנאויַחְב

 יהאוכ ארחצ ֹורְב הכ דיוגימ הָוהְי דנואדכ

 יִשָתֶאְו :םַא הדומנ םלָבַת ןמ הכ אריז דאתֿפא
 תִיֹנַמַא הב ריאזִג רד הכ i רבוה גועע לב

 ןמ הכ דננאדב את דאתסרֿפ םַהאֹוכ דננָבאס

 ןאיִמ רד אר דוכ סודק םאנו : םתסַה הוה

 רנידו תֿכאס םַהאֹוכ ףורעכ לֵאָרְׂשִי שיוכ םוק
 רש תמרה יב ןמ סורק םסָא הכ םראדג ימנ

 לֶאְרְי םודק הוהְי ןמ הכ דננאדב אה תַמא את
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 טסקת טל איבנה לאקזחי .באתכ
 ח ימ ןָא דיוגימ הָּוהְי דנואדכ ךניא + םשאבימ

 תפָא זור ןאמַה ןיאו תסניפ רהאוכ עוקובו דיִא

 מ ןאנבאפו :םַא הדומָנ לכת שא הָראַב רד הכ
 הָחֹלסַאו דַמָא .דנהאופ ןוריב לֵאָרְִׂי ואח רה
 הזינו יתפד בונו אה ריתו ןאמכו רַפסו ןגמ ינעי

 תֿפַה תדמו דינאזופ דנהאוכ הדו ׁשֹתֶא אראה

 דנַהאוכ האנְנ הדנז אהנָאב אר .שתֶא לאפ
 בונו רֶרֹוֲא .דנהאוכנ ארחצ וא םזיהו : תשאר

 הָחְלְפַא הכ אריז דיבב דנהאוכנ אה לנג וא
 הָוהְי דנואדכו דינאוס דנהאוכ ׁשֵתֲאְב אראה

 דנַהאוכ תַראֹג אר דוכ ןאגְדננכ תראג הכ דיונימ

 דנהאוכ ןאראת אר שיוכ ןאגָדננכ נאראתו דרכ

 לֶאְרְש רד רבק אב יעצמ ור ןָא רדו : דומנ
 גגְב אירַד קרשמ ףרמְב אר םירְבע יראו ינעי

 דורסמ אר ןאגְדננכ רובע הארו דאד םַהאֹוב

 ַתיִעָמְג יִמאֹמְתו גוג אְננָא רדו תכאס םהאוכ

 גוג ןומאה ידאו ארנָאו דרכ דנהאוכ ןפד ארוא

 גי תפה ָתדֹמ לֵאָרְׂשִי ןארנאכו : דימאנ דֹנַהאֹוב
 ןימז את דרכ דנַהאוכ ןפד אר ןאשיא האמ

 יי ןאשיא ןימז להַא יִמאמְתו : דנואס רַהאֹט אר

 דָיוגימ הֹוהְי דננאדכו דרכ  דנָהאוכ ןפד אר
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 חל איבנה לאקוחי באתכ

 ַתִיִעְמִג תמינג ןדרב תהנב איִאו יהדַמָא תראג
 יראד רב אלטו הרקנ את יהָדרַכ עמנ אר דוכ
 :ירַבְב ימיטע תראו יאבְרְב אר לאומַאו ישאומו

 אר גוג הדומנ תֹובנ ןאסנָא רספ יא ןירב אנְב

 װרנַא רד ריאמרפימ ןיננ הֹוהְי דנואדכ הכ וגב

 ןכאס תֶיִנַמַא הב לֵאָרׂשִי ןמ םוק הכ יניח
 שיוכ ןאכמ וַאֹו : דימהפ יהאוכנ ות איִא דנשאב

 יאה םוק ות דַמָא יהאוכ לאמש ףארטַא זא

 ראופ בסַא ןאשיא עימג הכ ות ָהארפה ראיסב

 פוק רבו :דנשאבימ ריתַכ ירכשלו םיטע יתְיֲעְמ

 דנאשופ אר ןימז הכ ירבא לֶּתָמ לֵאְרְׂשִי ןמ
 עקוב ןיא ןיספ זאב אא רד דמָא רב יהאוכ

 דרָוָא םהאוכ דוכ ןימזב ארת הכ תסַפ דַהאוכ

 אר ןתשיוכ ןמ הכ יניח אה תמא הכנָא את

 םשאב הדרכ םידקַת ןאשיא נב ונישא ותו"ּהה

 | : דנסאנָשְב ארמ

 סכנא ות איִא דיאמרֿפימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ

 םנאגָרנַב ָהטסאוב לס םאַֹא רַד הכ יתסינ

 לאס ָהְראב רד םאיִא ןַא רד הב לֵאָרֹׂשִי יאיבנא
 םַהֹפג ות ץוצכ רד דנדומנ תֹֹובנ ראיסַב יאה

 :דרוַא םַהאֹוכ ןאשיא רב ארת הכ
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 חל איבנה .לאקזחי באתכ
 יור רד ינעי הרנא רד שונימ :הֹוהְו "דנואהמ

 ָתְרַח אנאמַה רָיִא ימ רב לֵאָרׂשִי ןיִמְזְב גוג הב
 רד איז"! +: המא רב האוב םיגיבב ומ םשכ

 הניארַה הכ םַא התפג דוכ םשכ שַתֶאו תכיג

 רהאוכ לֵאָרׂשִי ןימְז רד ימיטע לּלות ורנָא רד

 תאנאיַו  אוה : ןאגרמו אירַד ןאיהאמו : רש

 המהו דנזכימ ןימז רב הכ יתארשח המהו ארחצ

 דנהאוכ ןמ ָךוצחְב דננאהג יור רַב הכ ינאמדרַמ

 אה הרַבַצו רש דַהאֹוכ ןוגנרכ אה הוכו .דיזרל

 םֶדַהְנמ ןימֶז יאה ראצַח עימגו דאתפא דַהאֹוכ

 ירישמש ןַמ ריוגימ הָוהְ דנואדכו + דידרג דהאוכ

 דנאוכ םהאוכ וא ָךַצְב דוכ יאה הוכ עיִמְג רַב

 אבו :דוב דהאוכ שָרְדארְב רב םַכֹרַה ךישמשו

 ןאראבו דינאפר םהאוכ תבוקע וא רַב ןוכו אבו

 רו וא רב דֶרו ׁשתֶאֹו תכס ְגרַנַתו לאיס
 ו אב הכ יראיפַב יאה םוק רַו ׁשְנאוֿפַא

 רד אר ןתשיוכו : דינאראב םַהאֹוכ דנשאבימ

 ףורעמו םודקו םַטַעמ ראיסַב יאה תמא לרטנ

 הָוהְי ןכ הכ תסנאד דנַהאֹוכו דומְנ םַהאֹוכ

 : םתפה

 ח"י היא הכוס דעומ לוחו תבש הרוטפה

567 

 זפקת
 חי

 טי

 אכ

 בב



 חל איבנה לאקוחי באתכ דסקת

 יחל בא בבי
 יִא :  תפג הרש לואנ ןמ רַב רנוארכ םאלכו בא

 ןימְז וא הכ גוג רב אר דוכ מנ ןאסנַא ספ

 רבו רארב תסַא לבתו ּךֵׁשִמו שאר םיִארו גונמ
 דיאמרפימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ וגבו :אֹמנ תַוּובָנ וא ג

 צב לָבּותו ךָשָמו שאר םיִאְר גוג יִא ןמ ךנא
 אר רוב באלק הדינאדרנ רב ארתו : םַתֹסַה ות ד

 תרכשל יִמאמְה אב אדתו םראדנימ תַא הנאנב

 ןאשיא עימנ הכ ןאראוסו ןאבפַא םַרוָא ימ ןוריב

 אב ימיטע ָתיִעַמְנ התסארָא םאֹמְת ַהֲחלסַא אב
 אה רישמש ןאשיא יגמַהו אה ןנמו אה רפס

 ןאשיא אב טופו ׁשּוכו םַרפ : התֿפְרְג תסַדְב

 ימאמתו רַמּג :דוכו רפפ אב ןאשיא עימְגו

 אב לאמש ףארטַא וא המרנות ןאדָנאכו ׁשֵנאוֿפַא

 :ות ָהארֹמַה ראיסב יאה םוקו שנאופַא יִמאמת

 ךזנ הכ תַתָיְעְמְִג יִמאֹמְתו ותְו ןש רַעַתכֹמ ספ

 ותו דיזאפ איָהִמ אר ןתשיוכ דנַא הרש עמ ות

 ראיסַב יאה ור זַא רעב : שאב ןאשיא םטָּפחַתְסִמ

 רכָא יאה לאס רַרו רש רַהאוכ דְקֿפַת ות א
 תסַא הרש דאדרֶתְסֶא רישמש וא הכ ינימזב
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 הסקת חל איבנה .לאקוחי באתכ
 ראיסָב יאה םֶק ןאיִמ וַא ןָא הכ דַמָא יהאוכ

 םילסַת ימיאד הבארכב הכ לֵאָרְׂשִי יאה הוכ רב
 אה םוק ןאיִמ וא ןָאו תסא הרש עמג דוב הרש

 תֶינְמַא הב שלהַא ימאמתו הרש הררוָא ןוריב
 רב יהאוכ ןַא רב ות אמא |: דנשאבימ ןכאס

 רש יהאוכ ןָא לָּבאד דידש ךאב לחמו דַמָא
 ות דינאשופ יהאוכ אר ןימז אה רבָא ךננאמו

 ות ָהאֹרמַה הכ ראיסָב יאה םוקו תֶנאֹוֿפַא עימנו

 : דנשאבימ

 י אה זיִנ ור ןָא רד דיאמרֿפימ ןינְג הָוהְי דנואדכ

 תשָז יריבדתו דרכ דַהאוכ רומכ ות לד רד

 רַב ראצַה יב ןימוְב תפג יהאוכו :דומנ יהאוכ

 תִיִנַמַא ןאנימטָא הב הכ ינאסכ רב םיִא ימ

 דנראצח יב ןאשיא ץימג הכ םִיִא ימ דננכאס

 גאראת את :דנראדנ אהזאורדו אה דנב תשפו

 הבארַכְב אר דוכ תסדו יִרָבְב אר תַמינגו ייאמְנ

 ןאיִמ וַא הכ ימָוקבו תסַא הדש רומעמ הכ יאה

 ןאשיא הכ ינאדרנְב דנַא הרש עמג אה תמא

 ןאהג טסו רדו דנא התֿכדנַא לאוָמַאו ישאומ

 גי ןאריש עימנו שישְרִת ךאנתו ןֶדְדו אבָש :דננכאפ

 ןתֿפְרנ ַתַהְנב איִא תפג דנהאוכ ארת ןאשיא ןאיז
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 ול איבנה .לאקזחי באתכ בסקת

 ןאשיאב האננַא : תסיִנ ות ךוצקמ אה ראכ ןיא זַא טי

 Le ּב

 יאצע ןמ ךניא דיאמרפימ ןינְג הָוהְי דנוארכ וגב

 טאבפַאו תסא םִיִרֿפָא תסד רַד הכ אר פסוי

 אהנַאו תפְרְג םהאוכ דנָא יו יאקפר הכ אר לֶאְרְשי

 תסויפ םהאוכ הֶדּוהְי יאצע אב ינעי יו אב אר

 ךי םתסד רדו תכאס םהאוכ אצע ךי אר אהנָאו

 יתשונ אהנָא רַב הכ אה אצע ןָא ספ : רש דַהאוכ

 ןאשיאָבְו : דרשאב ןאשיא ָךמנ רד ות תסד רד

 ינְב ןמ ךניא דיאמרפימ ןינְג הָּוהְי רנואדכ וגב

 התפר אהנָאָב הכ יאה תמא ןאיִמ וַא אר לָאְרשי
 םהאוכ עמג ףרט רה וַא אר ןאשיא התפְרִג דנַא

 : דוא םהאוכ ןאשדוכ ןימְזב אר ןאשיאו דרכ

 ךי לֵאָרְׂשִי אה הוכ רב ןימז ןֶא רד אר ןאשיאו
 ןאשיא עימג רב האשדאפ ךו תכאס םהאוכ תַמא

 דוב דנהאוכנ תמא וד רגידו דומָנ דַהאֹוכ תנטלס

 ןתשיוכו :דש דנהאוכנ םיפקת תכָלממ ורב רעד
 יאה תָיִצעמ ָהָמהו תאפאנְו אה תבָב רניד אר

 וַא אר ןאשיא הכלב תכאס דנהאוכנ םננ דוכ

 הדיזרו האנג אהנַא רֶד הכ ןאשיא ןכאסמ עימְג

 תכאס םהאוכ רָהאט אר ןאשיא הדאד תאגנ דנַא

 ןאשיא יאדכ ןמו דוב דנהאוכ ןמ םוק ןאשיאו
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 ול איבנה לאקזחי באתכ
 ןאשיא האשדאפ רוד ןמ הָדנְבו : דוב םהאוכ

 דהאוכ ןאשיא ץימג יארב ןאבש ךיו דוב דַהאוכ

 ארמ .ץיארפו הדומנ ךולפ ןמ םאכחַא הבו דוב
 : דרוא דנהאוכ אגב אר אהנָא התשאד האנְנ

 ןארדפו םדאד בקעי דוכ ַהֶדֹנַבְב הכ ינימָז רַדו

 רש דנהאוכ ןכאס דנדובימ ןכאס ןַא רד ןאשיא

 את ןאשיא ןארַסּפ ןארַסְּפו ןאשיא [ארספו ןאשיאו

 דוד ןמ הרנבו דומנ דנָהאוכ תנוכס ןַא רד דָבַאְב

 : דוב דַהאוכ ןאשיא סיאְר דאבָא לא דַבָא את

 יארְב הכ תב םַהאוכ יתמאלס ךהע ןאשיא אבו

 םיקמ אר ןאשיאו רוב רַהאוכ ינאדואנ ךהע ןאשיא

 דַבַא את אר שיוכ סדקמו דוזפא םהאוכ התכאס

 : דאד םהאוכ רארק ןאשיא ןאיִמ רַד דאבָא לא

 ןאשיא יארכ ןמו דוב דהאוכ ןאשיא רב ןמ ןכסמו

 סָּפ : דוב דנהאוכ ןמ םוק ןאשיאו דוב םהאוכ

 רארק רב דֵבֲאְב את ןאשיא ןאיִמ רד ןמ סדקמ ןוג

 תסְנאד דנהאוכ אה תמא האגנָא דשאב הדוב

 םידקה אר לֵאָרְׂשִי הכ םתסַה הוה ןמ הכ
 : םיאמנימ
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 ול איבנה לאקזחי באתכ םקת
 תשוגו האהנ םהאוכ אמש רב אה יפו : דיש ו

 םהאוכ תסופב אר אמשו דרוַא םהאוכ אמש רב

 הדנז את דאהְנ םהאוכ חור אמש רדו דינאשופ

 : םתפה הֶוהְי ןמ הכ תסנאד דיהאוכ ספ דיוש

 ןוגו םדרכ תֹֹובנ םדש רומאמ הבנאנָנ ןמ ספ

 ילולזַת ךנאו דידרנ עומסמ יזאוָא םדומנ תוֹובנ
 רַה ינעי רניד ְךִיִב אה ןאוכתסאו רש עקאו

 םתסירגנו : דש ךירזנ שנאוכתסא הב ינאוכתסא ח

 תסופו דַמֲא רַב אהנַאב תשוגו אה יֿפ ךניאו

 אהנא רד אמא דינאשופ אלאב זא אר אהנָא
 תוובנ חור רב תפג ארמ וא ספ : דובנ חור ט

 וגב הדרכ תוובנ חור רב ןאסְנָא ךפפ יִא אמְנ

 וא חור יא הכ דיאמרֿפימ ןינְג הֹוהְי דנוארכ

 את םַדְב ןאגתשכ ןיאבו איב עברַא יאה דאב

 רמא ארמ הכנאנג ספ :דנש הדנז ןאשיא ו

 דש לכאד אהנָאב חוו םַדומנ  תוובנ דומרֿפ
 יב כשל דוכ יאה יאפ רַב התשג הרנז אהנָאו

 יִא תֿפנ ארמ ואו : דנדאתסיא ימיטַע תָיאהְנ אי

 ןאדנאכ ימאמת אה ןאוכתסא ןיא ןאפְנֲא ספ

 ןאוכתסא רניוגימ ןאשיא ךניא רנשאב ימ לֶאְרשי
 דידרג עיאצ אמ ךימאו רש ךשכ אמ יאה
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 אסקת ול איבנה לאקזחי באתכ
 גי הדרַכ תַֹובנ אֹדָהְל : םיתשג עטקנמ ןאמוכו
 ךניא דיאמרֿפימ ןינָג .הָּוהְי דנואדכ וגב ןאשיִאְב

 יִא אר אמשו םיאשנימ אר אמש יאה רבק ןמ

 ןימְזְב הדרוָא רַד אמש יאה רבק וא ןמ םסק

 יי רבק ןוָג ןמ םוק יִאְו :דרוא האמ לֶאְרְשי
 יאה רבק זַא אר אמשו םִיאשנְב אר אמש יאה

 הכ תסנאד דיהאוכ האננַא םרְוא ןוריב אמש

 די םהאוכ אמש רד אר דוכ תורו : םתסַה הֹוהְי ןמ

 ןאתדוכ ןימז רד אר אמשו דיוש הדנז את דאהְנ

 ןמ הכ תסנאד דיהאוכ ספ תכאס םַהאֹוכ םיקמ

 לוק םא הדרוָא למעְבו הדומנ םלַכַת הוה
 : תסַא ןיא דנואדכ

 וט יִא ותו :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ םאלְכו
 סיֹונְב ןֶא רבו ריגְב דוכ יארְב אצע ךי ןאכְנָא רספ

 ספ יו יאקֿפר לארי יִנב יאֹרְבו הָדּוהְי יארְב

 יאצע פסי יארב סיונב ןָא רבו רינְב רניד יאצַע

 זי אהנָאו : י) יאקפר לֶאְרְ ןאדנאכ יִמאמִתו םְִרְפא

 את ואס אצע ךי רגיד ךי אב תדוכ יארב אר

 הי ארת תמּוק יאֹנְבַא ןונו :דשאב ךי תַתְסַד רד

 הכ יהד ימנ רַבַכ אראמ איִא דנָיוג הדרכ באטכ

 ו"ט היא שגיו הרוטפה
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 ול איבנה .לאקזחי באתכ חנקת
 האר וו + דיושנ טחק יאופר לַמַחַתמ אה תמא אל

 דאיִב אר דוֿכ ךנספ אנ לאמעַאו חיבק יאה
 ןתשיוכ דוכ תאסאָגְרו ןאהאנג בבסב האגנַא דירוַא

 דנואדכו : תשאד דיהאוכ הורכמ דוכ רטנ רד אר בל

 אמש ךָמאכב ארניא ןמ הכ דינאדְב דיוגימ הוה

 האר בבכב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יִא ספ םַא הדרכנ
 ןינג הֹוהְי דנוארכ : ריו אוסרו לנכ דוכ יאה
 ימאמת וא אר אמש הכ יור רד דיאמרֿפימ

 םהאוכ ןוכסמ אראה רהש םזאס רַהאט ןאתנאהאנג

 ןאריו ןימזו : רש דַהאוכ רומעמ אה בארכו תכאס דל

 :ראיש דוב ימ בארכ ןאירדג הר עיִמְג רטנב הכ

 ןאריו הכ ינימז ןיא תפג דנַהאוו : דש דַהאוכ הל
 הכ יאה .רהָשו תפָא הדידרג ןֶרֲע אב לִּתַמ דוב
 ןוכפמו ראד ראצַח דוב םֶדַהְנמו ןאריוו בארכ

 אמש ףארטַא הב הכ יאה תמאו : תסַא הרש ול

 הֹוהְי ןמ הכ תסנאר דנַהאֹוכ רנשאב הדנאמ יקאב

 סרג אראה הנאריוו הדרַכ אֹנְב אר תאבורכמ

 הדומנ םלכה םַתֹכַה הוהַי הכ ןמ םַא הדומנ
 :םַא הדרוָא לַמַעַבו
 רניד ךאב ןיא יארְב דיוגימ ןינָג הֹוהְי דנוארכ ל

 ;LW ל

 ז"ל היִא חספ אי ןסינ דעומ לוחו תבש רוטפה
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 טנקת ול , ול איבנה לאקזחי באתכ
 את דומנ דנַהאוֿכ תַלֲאסמ ןמ זַא לֶאְרָשָי ןאדנאכ
 אר ןאשיא ןמ םרוָא לַמֲעְב ןאשיא יאֹרְב ארנָא
 :דינאדרג םַהאֹוכ ריתַכ הלנ לתַמ ןאמדרמ אב
 חל םסומ רד םלׁשּורְי הג ינעָי ינאברק יאה הלנ לֶתְמ
 יאה הלג וַא .בורפמ יאה רהַׁש ןאנְגמַה שיאה
 תסנאד דנַהאוכ ןאשיאו רש רַהאוכ רפ ןאמדרמ
 :םתסַה הוי ןמ הכ

 ול באב
 א רַד ארמ הדמא דורפ ןמ רב דנואדכ תסד

 דאד רארק יראֹומַה רדו דרב ןוריב דנואדכ חור

 ב ףרט רַהְב ארמו : דוב רפ אה ןאוכתסא זא ןָאו

 יראומַה יור רַב אהנַא ךניאו דינאדרג אהנָא

 ג ארמ ואָו :דוב ךשכ ראיסְבֹו הדאיז תיאהָנ יב

 ןאוכתסא ןיא הכ דוָשימ איִא ןאסנָא ְךַסּפ יִא תפנ

 ות הָוהְי דנואדכ יא םתפג דנדרג הדנז אה

 ד אה ןאוכתסא ןיא רַב דומרפ ארמ ספ + ינאדימ
 ךשכ יאה ןאוכתסא יִא וגְב אהניאָב הדומנ תֹוובנ

 : ריונשב אר דנואדכ םאלכ
 ה דיוגימ ןינְג אה ןאוכתסא ןיאְב הָוהְי דננאדב

 הדנז את םֶרוא ימ רד אמשב חור ןמ ךניא
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 ול איבנה לאקזחי באתכ ונקת

 כב אֹּדָהְל :רובימ ץיאח ןז ָתפאגנ לתָמ ןמ ה

 כ

 אכ

 - כ

 דוכ יאה תבָּב ארנָאו דנתכיר ןימז רַב הכ ינוב
 ןאשיא רב אר דוכ םשכ ןמ דנתכאס םגנ

 הדנכארפ אה תמא ןאיִמ רד אר ןאשיאו : םתכיר

 קפאומו דנתשג קרֿפהמ אה רֶושַכ רדו םתכאס

 ירואד ןאשיא רַב ןאשיא לאמעַאו אה האר
 אהנָא ףֶרמְב הכ יאה תַמא הב ןות : םדומנ

 יב ארמ ודק םסא האגנַא דנדיסר דתֿפַר

 דנתפג ןאשיא הְראב רד אריז דנתכאס תמרה

 ןוריב וא ןימז זַאו רנשאבימ הָּוהְי הוק ןאניא הכ

 הנ דוכ סדק םסא רַב ןמ ןכיל : דנַא הדמָא
 הכ יאה תמא ןאימ רד ארנָא לֶאְרְשי ןאדנאכ
 דנתכאס תמרה יב דנדוב התפר אהנַא יוסב

 : םדומִנ תקפש

 ןינָנ הנהְי דנוארכ וגב לֵאָרׂשִי ןאדנאֿכְב ןירַב אנְב
 רטאכב הנ ארניא ןמ לֵאָרׂשִ .ןאדנאכ יא .דיוגימ

 ארנָא הכ רוב סודק םסא רטאכב הכלב אמש
 תמרה יב התפר אהנָאְב הכ יאה תמא ןאימ רד

 דוכ םיטע םפאו : םֵרוָא ימ למעב דיא הרומנ
 תפַא הדש תַמרח יב אה תַמא ןאימ רד הכ אר

 התכאס תַמְצָע יב אהנָא ןאיִמ רה ארנא אמשו
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 זנקת ול איבנה לאקזחי .באתכ

 דיוגימ הֹוהְי דננאדכו דומנ םהאוכ סידקַת דיא

 הדרַכ םידְקַת אמש רַד ןאשיא ָךַמְנֶב הכ יניח

 ןמ הכ תסנאד דנַהאֹוכ אה תמא האננַא םוש

 דכ םריגימ אה תַמא ןאיִמ זא אר אמשו : םתסַה הוה

 ד אר אמשו םנכימ עמָג אה רֶשַכ מג וַאו
 הכ אמש רַב ךאפ בָאֹו + דוא םַהאֹוכ רד רוכ ןימז

 וא אר אמשו רש דיהאוכ רהאטו דישאפ םהאוכ

 רהאט אמש יאה תב המה וַאו תאפאננ ָהָמה

 וכ דאד םַהאֹוכ אמשב הזאת לֶרו : תכאפ םהאוט
 לֶדו דאהָנ םהאוכ אמש ןורְדנַא רד הזאת חור
 ןיתשוג לר הרַכ רוד אמש ָךֶסִנ וא אר יגנס
 מ ןורדנא רד אר דוכ ָחורו :דאד םַהאֹוכ אמשְב

 ךלאס דוכ ןַײארֿפְב אר אמשו דאהָנ םהאוכ אמש
 התשאד האנָנ ארמ םאכחַא את דינאדרג םהאוכ

 הכ ןארַדפְב הכ ינימְז רַדו + דיִרָוָא אָנְב אר אהנָא

 דוב דיהאוכ ןמ םוק הרש ןכאפ םדאד אמש

 טכ המה זא אר אמשו :דוב םהאוכ אמש יארכ ןמו

 אר הלו דאד םַהאֹוכ תאָנְנ אמש תא
 טחק רנידו תכאס םַהאֹוכ ןאוארֿפ ארנָא הדנאוכ

 ל לצאחו ןאתכרד הָוימו :דאתסְרֿפ םהאוכנ אמש רב
 ןאיִמ רד רגיד את תכאס םהאוכ ןאוארֿפ אר ןימז
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 ול איבנה לאקזחי באתכ דנקת
 םלכַת םֹורָא ימאמת ַךַצְו אה תמא היקב
 םאמת ידאשב ארמ ןימז ןאשיא הכ םא הדומנ
 דנא התכאכ דוֿפ ךלמ בלק הנו דוב ל
 ָהְראב רד סַפ : דנראדג או גאראתב ארנָא את
 אה לַתו אה הכבו אמנ תוובג לאָבְׂשִי ןימז
 ןינָנ הָוהְי דננאדכ הכ וגב אה הרַו אה ידאוו
 תמא שנז רס לָמַחָתִמ אמש הבנוג .דיאמרפימ
 דוב םשכו תכיג רד ןמ אדֶהְל דיא הרש אה
 : םדומנ םלַכַת
 רַב אר דוכ תסד ןמ דיוגימ ןינְג הֹוהְי דנואדכו

 ףארטַא הב הכ יאה תמא הכ םא התשרֿפ
 למהתמ אר דוכ שנז רכס התבלַא דניאמש

 הכאש לֵאָרְׂשִי יאה הוכ יִא אמשו : רש דנהאוכ ח
 אר דוכ הוימו רינאיור דיהאוכ אר דוכ יאה

 הכ ארז דְרוָא דיהאוכ לֵאָרְׂשִי ןמ םוק יאֹרְב
 ןמ ךניא ארז :דַמֲא דנַהאוֿכ ירוזב ןאשיא ט

 תשאד םהאוכ רַמנ אמש רבו םַתכַה אמש ףרטְב

 אמש רבו : דש דיהאוכ התשאכ הרש ראישו ו

 ןאדנאכ יִמאמְת ינעי דוזפא םהאוכ אר ןאמררַמ

 אה בארכו ןוכסמ אה רהַשו 'אעימג לֵאָרְׂשִ

 םיאהבו ןאסנא אמש רַבו +: רש דַהאֹוכ רומָעַמ אי
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 הנקת ול איבנה .לאקזחי באתכ
 הרש הדוזפא ןאשיא הכ דרוָא םהאוכ ראיסב

 םירק םאיִא לתְמ אר אמשו רש דנהאוכ רוראב
 רתשיב אמש רב הכלב תכאס םהאוכ רומעמ
 דיהאוכו דומנ םַהאוכ ןאפחַא אמש לא זא
 בי םוק ינעי ןאמררַמו :םַתסַה הָוהְי ןמ הכ תסנאר

 תֿכאפ םהאוכ ןאמארכ אמש רַב אר לֵאָרְִׂי דוכ
 יושב ןאשיא תארימו דנַרוָא רצַתְב ארת את

 : יזאסנ דאלוא יב ראב רנד אר ןאשיאו
 גי רד ןאשיא הכנוג דיוגימ ןינָג הָוהְי דנואדכו

 יעלב ימ אר ןאמדרמ הכ דניוגימ ות ָהֶראב
 רי סַפ + ינאדרנימ דאלוא יב אר שיוכ יאה תַמאו

 יהאוכנ רניד אר ןאמררַמ דיוגימ הוהְי דנואדכ

 דאלוא יב רגיד אר שױכ יאה תמאו דיעלב
 ומ רד רניד אראה תמא שנז רכו : תכאס יהאוכנ

 תמלמ למַהַתמ רנידו דינאדרג םהאוכנ עומסמ ות

 רניד אר שיוכ יאה תמאו רש יהאוכנ ףיאוט

 : ריוגימ ארניא הָוהְי דנואדכ דינאזנל יהאוכנ

 ומ יִא 3 תפג הרש לזאנ ןַמ רַב דנואדכ םאלכו
 ןימז רד לֵאָרְׂשִי ןארנאכ הכ ימאגנה ןאסְנִא ךספ
 הבו אה הארב ארנא דנדוב ימ ןכאס דוכ

 רטנְב ןאשיא קרַפו דנדומְנ םָננ דוכ לאמעַא
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 בנקת

=; 

 אי

 די

 ןמ

 הל אובנה .לאקזחי באתכ
 דושנ ןוכסמ רניד .תיאה רהש הכ  םזאסימ

 ןיא יתפג הכנוג : םתסַה הָוהְי ןמ הכ דינאדָבו

 ארנַאו דושימ ןמ ןָא וא ןימז וד ןיאו תַמא וד

 אָננֲא רד הֹוהְי הכנָא אב דרוא םיהאוכ ףרַאַתְב

 דיוגימ ןינְג הֹוהְי דננאדכ ןירב אֹנְב : תסא

 ידָפַחְו םשכ קֿפאומ הכ םסַק םדוכ ָתאיַחְב

 ןאשיא אב הכ יהָניֹכ זא ידומְנ ןאשיאב הכ

 ות רַב ןוגו דומנ .םַהאֹוכ למע ות אב יתשאד
 רד ות רב אר ןתשיוכ םשאב הדרכ ירנאד

 יהאוכו : דינאדרג םהאוכ ףורעמ ןאשיא ןאיִמ

 זימַא רפכ ןאנכס ימאמת הֹוהְי ןמ הכ תסנאד

 הרינש :יהָתַפַג לֶאְרַשי יאה הוכ ךַצְב הכ אר
 אמ ךארוכ יארְבו דידרג בארכ יתפג הכנוג םַא

 רבָכִת ןמ ָךְצְּב דוכ ןאהדב אמשו :רש הדאד

 ןמו דידוזפא ןמ רב אר שיוכ ןאנכס הדומנ

 : םדינש אר אהנַא

 ןאהנ ימאמת הכ יניח דיוגימ ןינּג הֹוהְי דנואדכ

 :תכאס םַהאוכ ןאריו ארת ןמ דנֹנכ יראש
 הכ יניח לֵאָרְִׂי ןאדנאכ ףארימ רַב הכנאנגו

 למע ות אב ןאנגמה ידומָנ ידאש דש ןאריו
 םֹודֲא םאמתו ריעש ָהוכ יא ותו דומנ םהאוכ
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 ול ,הל איבנה .לאקזחי .באתכ
 תפנאד דנהאוכ ספ רש דיהאוכ ןאריו "אעימג
 : םתסה הֹוהְי ןָמ הכ

 וכ. באב

 תֹֹובנ לֵאָרְׂשִי יאה הוכב ןאסנַא ָרספ יִא ותו
 רנואדכ אל לֵאָרְִׂי יאה הוב יִא וגב הדרכ
 הכנוג ריוגימ ןינְנ הוי .דנוארכ :דיונשב אר
 ןיא הַה דנא התפנ אמש ָהְראב רד ןאנמשד

 :תסא הרש אמ תארימ הניריד יאה ידנלב

 ןינְג הֹוהְי דנוארב הכ וגב הררכ  תעבנ אדָהְל

 אר אמש ןאשיא הכ תהג ןָא וא דיאמרפימ

 את דנא הדיעלַו הררכ בארכ רט רַה א

 יאה בל רו .דיושָב אה תמא היקב תארימ

 ףיאוט תמרמ ךרומ הדמָא רַב ןאריג ףרַח
 םאלב לֵאָרְׂשִי יאה הוכ יא אֹדָהְל :דיא הדיררנ
 הוכב הָוהְי .דנוארפ דיונשב אר הָוהְי .דנוארכ
 יאה בארכו אה הרכו אה ידאוו אה לַתת אה

 הרש ;אראת הכ יכורתמ יאה רהשו ןאריו

 הדידרג רָואנמ יאה תמא היקב הירכס דרומו

 גנקת

 א

Lo 

=H 

 ה ןינָג הָוהְי דנואדכ ןירב אֹנְּב + דווגימ ןינָג תסא
 דצב | דוכ תַריַג ׁשֹתֶאְב הניארַה דיאמרֿפימ
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 נקת

—e ּב 

 דל איבנה לאקזחי באתכ

 רַד אר ןאראבו תכאס םַהאֹוכ תַכְרַב אר דו

 דהאוכ תכרב יאה שראבו דינאראב םהאוכ שמסְומ

 דנהאוכ אר דוכ המ ארחצ ןאתכרֶדו : דוב

 ןאשיאו דאד דַהאּוכ אר שיוב לצאח ןימזו דרוא
 רש דנהאוכ ןכאס  תָייְנִמִא הב רוכ ןימז רד

 ןאשיאו התסַכָש אר ןאשיא גָי יאה בו הכ יניחו

 דוב ךולממ אר ןאשיא הכ ינאנָא תסד זא אר

 דנהאוכ האגנָא םשאב הדינאהר דנדוב התכאס

 ןאיִמ רד רגירו : םתסה הָוהי ןמ הכ תסנאד

 ארחצ תאנאוִיַהו תפר דנהאוכנ גאראתְב אה תמא

 תיא הב הכלב .דרוכ דנַהאוכנ אר ןאשיא
 יארְבו : דש דנהאוכ ןכאס יהָדננאסרַת ןודב

 תשאד םַהאֹוכ אפ רב ירנמאנ ןאתסְתכֶרד ןאשיא

 ךאבו דש דנַהאוכנ ףלת ןימז רד טחק זא רנידו

 : דידרג דנָהאוכנ אה תמא שנז רס למַחַתמ רגיד
 דנהאוכ לֵאָרְׂשִי ןאדנאֿכ  דיוגימ הָוהְי דנואדלו
 ןאשיא אב ןאשיא יאדכ הֹוהְי ןמ הכ תסנאד

 דנואדכו + דנשאבימ ןמ םוק ןאשיאו םתסַה

 ןאדנפסוג יֵאְו ןמ ַהלג יִא אמש  דָוגימ החי
 אמש = ארל ןמו = דיתסָה ןאסנַא ןמ עַתרַמ

 : םשאבימ
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 הל איבנה לאקוחי באתכ

 הכ .באכ
 א : תפג הדש לואנ ןמ רב דנואדכ םאלְבו

 ג ריִעָש ָהוכ רב אר דוכ ָךטנ ןאסנָא ספ יא

 ג דנואדכ וגְב ארנָאו :אמנ תוובנ וא ךצבו ראדב

 ןמ ריִעָש ַהוכ יִא ךניא דיאמרפימ ןינָג הוה

 ןארד:גת:/הב ::אהי דוכ תפדו םתסה/התעידע

 : תכאפ םַהאֹוכ תשהְר לַחַמו ןאריו ארת הדרכ
 ד ןאריו את דומנ םהאוכ בארַכ אר תיאה רהש

 ה תואדע הכנוג : םתפה הָוהְי ןמ הכ ינאדב הרש

 ַתַביצֹמ ןאמְו רד אר לארי ינו יתשאד ימיאד
 םולסת רישמש דב רכָא תבוקע םאגנהו ןאשיא
 ו ָתאיִחְּב דיוגימ ןינָג הָוהְי דנוארכ אֹדָהְל .:ידומְנ

 דומנ םַהאֹוכ םילסת ןוכב ארת הכ םַסַק םדוכ
 תַרְּפִנ ןוכ זא ןוֶג דיאמְנ בקאעְת ארת ןוכ הכ

 ז הוכו : דומָנ דחאוכ בקאעת ארת ןוכ יתשאדנ

 ןאגָרנוְר התכאס ןאריוו תַשהְר לַחַמ אר ריעׂש

 : תכאס םהאוכ עטקנמ ןא וא אר ןאנָדנִיִאו

 ח הכ םנכימ ןלממ שנאגַתׁשּוב וא אר שיאה הוכו
 המהו אה הרדו אה לַת רב רישמש ןאלותקמ

 ט ימיאד יאה בארכ ארתו :דנַתֿפיִב ות יאה ידאו
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 דל איבנה לאקוחי באתכ חמקת

 ןימז תארומעמ עימנו אה ידאו רדו לאָרׂשִ

 עתרמ רב אר ןאשיא :דינארָג םהאוכ אר ןאשיא די

 וט

 < ט

- 
- 

 הוכ רב ןאשיא האגמארַאו דינארג םהאוכ וכינ

 ָהאנמארָא רד אגנָאו דוב דַהאוכ לֵאָרְׂשִי דנלב יאה
 הוכ רבו דיבאוכ דנהאוכ האיג רפ עתרמו וכינ

 דיוגימ הָוהְי רנוארכ + דירג דנהאוב לֵאָרְׂשִי יאה
 ןמו דינארג םהאוכ אר דוכ ןארנפסוג ןמ הכ

 אר ןאגדש םג : דינאבאוכ םהאוכ אר ןאשיא

 םהאוכ זאב אר ןאגרש הדנארו דיבלט םַהאוכ
 הדומנ ידנב התסכש אראה התסַכָשו דרוַא

 ןאהברפ ןכיל דאד םַהאֹוכ תווק אר ןאראמיב
 הב ןאשיא רב התכאס ךאלַה אר ןארַנֲא .רוזו
 יא אמשְב אֹמַאו : דומנ םהאוכ תָיאְעְר ףאצנַא

 ןאה דיאמרֿפימ ןינְג הֹוהְי דננאדכ ןמ ןאדנֿפסוג

 אה גוק ןאיִמ רַדֹו דגֿפסונו דנפסוג ןאיִמ רד ןמ
 יאֹרְב אֹיִא :דומנ םהאוכ ירואד רנ יאה בו
 דידינארנ אר וכינ עתרמ הכ דוב םַכ אמש

 ׁשױכ יאה יאפב זינ אר דוֿכ עתרמ הייקב הכלב
 הכלב דידישונ ארלאלז ָבָאו דיתֿכאס לאמיאפ
 דולֶא לג  שיוב יאה יאפב אר הדנאמ יקאב
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 טמקת דל איבנה .לאקזחי .באתכ
 טי יאפ זא הכ אר הָננָא ןמ ןאדנפסוגו : דיתכאס

 הכ אר הֶגְנָאְו דנרֶנימ תסַא הרש לאמ יאפ אמש
 : דנשונימ תסא התשנ רולָא לָג אמש יאפב
 כ ןאה דיוגימ ןינָג ןאשיִאְב הָוהְי דנואדכ ןירב אנְב

 ןאדנפסוגו הברפ ןאדנפסוג ןאיִמ רד םכוכ ןמ

 אכ ןלהפב אמש הכנוג :דומְנ םהאוכ ירואד רנאל
 ךאשב אר ןאפיעצ ָהמַהו דינזימ הנת דוכ תב

 ןוריב אר ןאשיא הכניא יִתַח דינזימ דוכ אה

 ככ אר דוכ ָהְלג ןמ ספ + דיא התכאס הדנכארפ

 הדרב גאראתב רגיד הכ ראד םַהאֹוכ תאננ

 םהאוכ ירואד דנפסוגו דנפסוג ןאימ רַדֹו דנושנ

 גכ תשאמג םהאוכ ןאשיא רב ןאבש ךיו = : דומנ

 אר דִוָד דוכ הדנב ינעי דנארגב אר ןאשיא הכ

 ןאשיא ןאבש ואְו דיאמנ תיאעְר אר ןאשיא הכ

 דכ םהאוכ ןאשיא יאדכ הָוהְי ןמו + דוב דַהאֹוכ

 דהאוכ יאָר ןאשיא ןאימ רד דוד ןמ ַהָדֹנַבו דוב

 הכ דהעו :םא התפג .םתסה הָּוהְי הכ ןמ רוב

 תאנאויָחו תפַב םהאוכ ןאשיא אב אר יתַמאַלְס
 ןאשיאו תכאס םהאוכ דובאנ ןימז וא אר ידומ

 לגנג רד הרש ןכאס תינֹמַא הב ןאבאיב רד

 וכ ָהוכ ףארטַאו אר ןאשיאו :דיבאוכ דנהאוכ אה
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 דל איבנה .לאקזחי באתכ ומקת

 דל באב
 יִא :ת5ג הרש לזאנ ןַמ רַב דנואדכ םאלכו בא

 אמנ תֹובנ לֵאָרְשִי ןאנאבש ָךַצְב ןאסנַא ר

 דַאדכ וגב ןאנאבשב ינעָי ןאשיאב הדרכ תב
 הכ לֵאָרְׂשִי ןאנאבש רב יאו דיאמרפימ ןינְנ הוהְי
 ןאנאבש דיאב ימנ איִא דנָנארְג ימ אר ןתשיוכ

 םשפו דירוכ ימ אר היפ אמש : דננארגב אר הלנ
 אמא דישכ ימ אראה יראורפו דישופ ימ אר

 ימנ תיוקת אר ןאֿפעַצ : דינארֶנ ימנ אר הלג
 התסכְׁשו דַײאמנ ימנ הָנלאעמ אר ןאראמיבו דיהד
 אר ןאגְרש הדנארו דינכ ימנ ידנב התפַכׁש אראה

 הכלב ריבלט ימנ אר ןאגרש םגו דירוֲא ימנ ספ
 : דייאמנ ימ ינאר םכח םתסו רג אב אהנָא רב

 המה ךארוכו דנש ימ הדנכארפ ןאבש ןודְב ספ
 :דנררג ימ הראוָא הדידרג ארהַצ  תאנאויח
 לַת המה רבו אה הוכ עימָג רַב ןמ ןאדנפסוג
 יור רַב ןמ הל דנא הרש הראוָא דנלב יאה
 ימנ אר ןאשיא יסכ התְׁשַנ הדנכארפ ןימז יִמאמת
 יִא םפ :דאמנ ימנ פת ןאשיא יארבו דבלמו
 - דנוארפ | + דיִונָשָב אר דננאדכ םאלְכ ןאנאבש ה

' 546 

ww) 

-! 

₪| 

- 



 דל איבנה לאקזחי באתכ
 הכנוג הניארַה םסק םדוכ תאיַחְב דיאמרֿפימ הוה

 הַמַה ךארוכ םנאדנפסוגו התפר גאראתב ןמ הלג
 ןאנאבשו דנראדנ ינאבש הדידרג ארחצ תאנאויַח

 ןאנאבש הכלב רנדיבלטנ ארַמ  ןארנפסוג ןמ
 : דנדומְננ תיאעְר ארמ הל דנדינארג אר ןתשיוכ
 : דיונשב אר דנוארכ חאלב ןאנאבש יא ןירב אנֶב

 ןאנאבש ךַצְב ןמ ךניא דיאמרַפימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ

 םהאוכ ןאשיא תסד וא אר דוכ ןאדנפסוגו םתפה

 םַהאוכ לוזעמ הלנ ןרינארְג וא אר ןאשיאו דיבלט
 דננארגנ רגיד אר ןתשיוכ ןאנאבש את תכאס

 דינאהר םהאוכ ןאשיא ןאהְ זא אר דוכ ןאדנפסוגו
 : דנשאבנ ןאשיא ךארוכ את

 םדוכ ןמ ןאה דיוגימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ אריז

 דֹקֿפת אר אהא הריבלט אר שיוכ ןאדנֿפסוג

 ןאיִמ רד הכ יניח ןאבש הכנאנג : דומנ םהאוכ

 אר שיוב הג רשאבימ דוכ הָדנְכאַרַּפ ןאדנפסוג
 אר שיוכ ןאדנפסוג ןמ ןאנְנמַה דיאמנימ רקפת

 רד הכ יאג רַה וא אר ןאשיא הדומנ רקפת

 הרש הדנכארפ טילג יכיראתו אה רבַא תר
 ןאיִמ זא אר ןאשיאו : רינאהְר םהאוכ דנדוב

 םַהאוכ עמָג אה רְֵשַכ זא הדרָא ןוריב אה םוק
547 nna? 

 זמקת

₪ 

 א -

- | 

 ני



 גל איבנה לאקזחי באתכ דמקת
 = ןמ ךזנ חבצ תקו רד וא ןוָג םַּפ דושג ארמ ןאהד

 :םדובנ גנג רגידו דש הדושג םנאהד דיסר

 יא :תֿפג הרש לןאנ ןַמ רַב דנואדב ָםאלְכו

 לֵאְרְׂשִי ןימז יאה הבארכ ןיא ןאנכאס ןאסְנָא ספ
 ןיא תראו הכ יניח דוב רֿפנ ךי םֶהְרְבַא דנַוגימ

 תְרֶא הב ןימז הכ םיתסה ראיסָב אמו רש ןימְז
 :תסא הרש הדאד אמְב

 ןינְג הֹוהְי דננאדכ וגב | ןאשיאְב | ןירַב אנב הכ

 ןאמשנו דירוכימ שנוכ אב (אר תשוג) דיאמרֿפימ

 דיזארפא ימ רב שיוכ יאה תב יוסב אר דוכ

 דיהאוכ ןימז תראו אמש איִא ספ דיזירימ ןוכו

 ַבֵכַתְֹמו דינכימ היכָת דוכ יאה רישמש רַב :רש וכ
 היאסמה ןז אמש וא .םארכ רה הרש תאסאגְר

 ןימז ןיא ַּתְראו איִא ספ דיזאסימ םִגנ אר דוכ

 דנואדכ הכ ֹוגְב ןאשיאָב רוט ןידב : רש דיהאוכ

 התַבלַא םסק םדוכ תאיִחְב ריאמרפימ ןינָנ הוה
 רישמָשְב דנתסה אה הבארכ רד הכ ינאנָא

 ארחצ יור רַב הכ אר ינאנָאו דאתפא דנהאוכ

 ינאנָאו דאד םהאוכ תאנאוָיְחַב ךארוכ יאֹרְב דנא

 אבו וא דע אה ראֹגמו אה העלק רד הכ
 תְׁשְהַד לֵהמְו ןאריו אר ןימז ןיאו : דרמ דנַהאוֿכ חב
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 המקת גל איבנה לאקזחי באתכ
 רש דַהאֹוכ דובאנ ׁשֵתֹכ ךורגו תכאס םהאוכ

 הכ רש רַהאכ ןארו ידֲחְב לֶאְרְשָי יאה הוכו
 טכ ָהָמה ָבָבסְב אר ןימָז ןיא ןוֶנּו :רשאבנ ירדג הַר

 ןאריו דנַא  הדרוֶא לַמעְב ןאשיא הב יתאפאָנְר
 דנַהאוכ האגנָא םשאב התכאפ תׁשְהְד לחמו
 :םתסַה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד

 ל ַױלהֿפְב תמוק ןארספ ןאסנָא רסַפ יִא ות אמָא
 ות הראב רד אה הנאב יאה רד זנו אה ראויד

 שרדארבב סַברַהְו ירעדב ךָי רו דניוגימ ןכס

 םאלכ הָנ ריונשבו דייאיִב .דיוגימ הדרכ באטכ
 אל דזנו : דושימ רדאצ דנואדכ בנאג וא הכ תסא

 דננאמו דנא ימ (מ) םק הכ ירוטְב דִיֲא ימ ות

 דנונשימ ארת ןאנכס התסשְנ ות ׁשיפ ןמ שק

 ןאשיא הכ אריז דֹנַרוֲא ימנ אָגב אר אהנָא אמא

 ןאשיא לד ןכיל דניוגימ ןיריש ןאנכס דוכ ןאהַדְב
 בל ןאשיא יארב ות ךניאו : דָוְריִמ ןאשיא ץרח יפ רה

 יתסה זאונ ךינו אונ שוכ ברטמ ןיריש דורס לֵתַמ

 אר אהנָא אמא דננשימ ארת -ןאנפס הכ אריז

 ל התבלאו דושימ עקאו ןיא ןונו :דנרוָא ימנ אְנב
 הכ תסָנאד דנהאוכ האגנַא רש דַהאוכ עקאו

 :תסא הדוב ןאשיא ןאיִמ רד יאיִבָנ
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 גל איבנה לאקזהי באתכ במקת
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 ןאשיאב : דנאמ םיהאוכ הדנז הנונג ספ םיא הרש

 םפק םדוכ ָתאיַחְב דיאמרפימ הָוהְי דנואדכ וגב

 הכלב םתסינ שוב רירש ָךרמ ןדרמ וַא ןמ הכ

 תשג ואב רוכ קירט זַא רירש הב (םתסַה שוכ)

 זאב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יִא דנאמ הדנז הרומנ
 תשנ זאב שיוכ ךב יאה קירט וא דיאמנ תשנ

 : דירימב אנ אריז .דָיאמנ
 תלארע וגב דוב םוק ןארַפפְב ןאסנַא ךספ יִא ותו
 ארוא רוש האנג בכתרמ הכ יור רד לדאע ךדרמ
 יור רד רירש דרַמ תְרארָשו דינאהר דהאוכנ

 תעאב דיאמנ תשנ ואב דוכ תרארש זא וא הכ

 הכ יור רד לדאע ךרמו רש דהאוכנ יו תכאלה
 : דְנאמ דנאֹוַתַנ הדנז דוכ תַלארַעְב דורו האנג

 הדנז התבלַא הכ םיוג לָדאע ַדרַמְב הכ יניח
 דאמַתְעֶא דוכ תלאדעב וא רגַא דנאמ יהאוכ

 דאיִב זגרה שתלאדע האננָא דורו ןאיצע הדומנ

 הדיזרו הכ ינאיצע רד הכלב רש רַהאֹוכנ הדרוָא

 רירש ָךרמְב הכ ימאגנהו : דרמ דהאוכ תסא

 דוכ האנג וא וא רַגַא ררמ יהאוֿכ התבלַא םַג
 :דרוא אגב אר תלאדעו ףאצנָא הדומנ תשנ זאב

 הָננַאְו דַהְד ספ אר ןֶהְר רירש ָךרַמ ןֶא רנאו וט
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 = גמקת גל איבנה לאקזחי באתכ
 ךולפ תאיַח ץיארפבו דִיאמְנ רב דוב הרידה
 התבלא וא  דִוָשנ יפאצנָא יב  בָבַתְרִמ הדומנ
 מ יהאנג םאמת :דֶרמ דַהאֹוכנו דנאמ דַהאֹוכ הדנז

 להאוכ:םחהרנא איב! ואהבה דובי ההודו

 תסא הדרוָא אָנְב אר תַלאדֲעַו ףאצנא הכנוג רש
 םוק ןארסֶּפ אמַא : דָנאֹמ דַהאוב הדנז התבלַא
 הכלב תסינ ןוזמ דנואדב קירט הכ דנַוגימ ות
 ימאננַה : תסינ ןוזומ הכ תפא ןאשיא ךוֿכ קירט
 התשג רב דוכ תלאדע וא לדאע ךרמ הכ
 ךרמ ןוגו + דרמ דַהאֹוכ ןָא בבפב דורו ןאיצע

 ףאצנַא הדומנ תשנ זאב דוכ תְרארֶש וא רירש

 דַהאוכ הדנז ןא בַבכב דַרוַא אגב אר תלאדעו
 כ דנואדכ קירט הכ דיוגימ אמש אמא : דָנאמ

 רַה רַב ןמ לֵאְרְׂשִי ןאדנאֿכ יֵא תסינ ןוומ
 םהאוכ ירואד שיאה קירט קָפאומ אמש וא יכי

 : דומנ

 א םהַדואוָד לאס וא םהַד ָהאמ םננפ תר לדו
 םלֶׁשּורְי זא הכ יפכ הכ רש עקאו אמ יריפא
 הכ דאר רַבכ הדמָא ןמ ךונ דוב הדרכ רארפ

 לבק םאש תקו רו : תסא הרש רינסַת רהש
 הדמָא ןמ רַב דנואדב תפד ירארפ ןָא ןריפר זא
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 גל ,בל איבנה לאקזחי באתכ מקת
 ילָפַת אר ןתשיוב דוכ ָתיֵעַמְג ימאֹמְת הְראב
 רִשמׁשְב וא רכשל יִמאמתו הערפו דאד רַהאֹב
 דיוגימ הָוהְי דננאדכ אריז : דש דנהאוב התשכ

 םדינאדרג תַבָיַה ּתעאב ןאגדנז ןימז רד ארוא ןמ

 ןאלותקמ אב ארוא ַתִיַעְמִג ימאמתו הערפ ספ
 : רינאבאוכ דנַהאֹוכ ןאנותכמ אנ ןאיִמ רד רישמש

Us Wp 

 גל באב
 : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנואדכ םאלָכו א

 באמְכ אר דוכ וכ ןארַפְּפ ןאפְנֲא רספ יא

 ינימְז רַב ירישמש ןמ רַנַא וגב ןאשיאב הדרכ

 רוכ ןאימ וא אר יסָכ ןימז ןַא להַאו םרוָא
 ןייעת ינאב הדידב דוכ תַהְגב ארוא התפר

 ןימז ןא רַב הכ דניב אר רישמש ואָו :דננכ

 הבנְתמ אר םֹוק ןָא התכאונ אר אנֵרָכו דיִאימ
 הבנְתמ הדינש אר אֹנַרַכ יאדצ יסָכ רנאו : דזאס ד

 ראתַפְרְג ארוא הדַמֲא רישמש האגנַא | דושנ

 : דוב דהאוכ שנדרג רב שנוכו תכאס דהאוכ

 דידרגנ הבנתו דינַׁש אר אנרַכ יאדְצ הכנוָנ ה

 דשימ הבנָהמ רנַאו דוב דַהאוכ שדוכ רב וא ןוכ

 ןאב הדיד ראו :דינאהָר ימ אר דוב ןאָנ
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 אמקת גל איבנה לאקוחי באתכ

 אר אֹנֵרכֹו דיִא ימ הכ רעב אר רישמש

 הדַמָא ריִשמַׁשֹו רזאסנ הבנְתמ אר םוק התכאוננ

 ןֶא דואס ראתפַרְג ןאשיא ןאימ זַא אר יסכ

 אמא תסא הרש ראתֿפְרג רוב ָהאנג רד ץנש

 : ריִבָלַט םהאוכ ןאב הדיד תסד זא ארוא ןומ
 לֶאָרְׁשִי ןאדנאכ יאֹרְב ןאסנָא ְךַסֶפ יִא ארת ןמו
 אר םאלכ את םא הדומנ ןיִעַת ינאב הרירב
 ןמ ָבנאָג זא אר ןאשיא הדינש םנאהד זַא

 םיוג דירש ָךרמְב ןמ הכ יניח |: יזאפ הבנֲתמ

 ןכפ ות רַגַא דרמ יהאוֿכ התַבלַא רירש דרמ יא
 הבנְתמ שקירט וא אר רירש ָךרַמ ןָא את יונ

 רַהאוכ דוכ קאנג רד רירש ךרמ ןָא האננָא יזאס

 : דיבלט םהאוכ ות פד זא ארוא ןוֿכ אמָא דרמ
 ט שקירט וא אר רירש ךרַמ ןָא ות רנַא אמא

 ואְו דיאמנ תשַנ זאב ןַא זא את יזאס הבנַתמ

 רד וא האגנָא דנכנ תשג זאב דוכ קירט זא

 אר דוכ ןאָג ות אֹמַא דרמ דַהאֹוכ דוכ האנג

 : יהתכאס ראגתסַר

 וגב לֵאָרׂשִי ןאדנאֿכְב ןאפנַא ָךֹכָפ יִא ות ספ
 ןאהאנגו ןאיצע הכנוג .דיוגימ ןומצמ ןידב אמש

 הדיהאכ אהנָא ָךֶבפבו תסַא אמ ןדדנ רַב אמ
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 בל איבנה לאקוחי באתכ חלקת
 וא הרש התשכ ןאשיא עימנו תסַא ןאשיא רג

 הב ןאשיא יאה רבק הכ :דנַא הדאתפא רישמש גב

 ָתִעַמָו רש הראד רארק היןאה יאה לֿפסַא
 עימנ דנַא ןאשיא יאה רבק ףארטַא הב ןאשיא

 דנדוב תבִיַה תעאב ןאגָדנז ןימז רד הכ ןאשיא

 אָננָא רד :דנַא הדאתפא רישֹמַׁש או לותקמ דכ

 ןאשיא יאה רבק דנתסַה ׁשֵֹתיִעַמִנ ימאמתו םֶליִע
 זַאְו לותקמ ןאשיא עימנו תסַא ןאשיא ָךֶרָנ אדר
 אנ ןימְז יאה לֿפסַא הבו דנַא הדאתפא רישמש
 ןימז רד הכ ארז רנַא התפר דפ ןותכמ

 ינאנָא אב ספ דנַא הדוב תַביַה תעאב ןאגרנז
 שיופ תלאנכ למַחַתמ דנורימ דורפ היואהב הכ

 ׁשֵתיִעְמִנ ימאמתו וא יאֹרְב יִרֵתְסַב : דוב דנַהאוכ הכ
 ןאה .רבק דנַא הדאד ראדק ןאלותקמ ןאיִמ רד

 רד הכ אריז דנַא רישמש לותקמו ותֿפמ אנ
 ינאנָא אב ספ דנדוב תַבְיַה ַהעאב ןאגרנז ןימז

 תֹלאָנכ לַמַחַתמ דנוְמ  דורפ היואה הב הכ
 הדאד רארק ןאגתשכ ןאיִמ רד דוב דנהאוכ שיוכ

 אהנָא ַתיָעְמְג ימאמתו לָבִתו ףשַמ אננָא רַד + דש וכ
 תסא ןאשיא ָךֶרָנ אדְרִנ ןאשיא יאה רבק דנתסה
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 דנַא רישמש לותקמו ןותכמ אנ ןאשיא עמ
 :דנוב תַביַה תעאב ןאגדנז ןימז רַד הכ אריז

 מ הדאתפא הכ ינאנותכמ אנו ןאראבנ אב ןאשיא ספ

 דורפ היואהְב שיוכ נג ַהָחַלסַא אב הכ דנַא
 יאה רישמש ןאשיאו ריבאוכ דנהאוכנ דנַא התפר

 ןאשיא ָהאנגו דנדאהְנ דוכ יאה רפ ךיז אר דוכ

 הכ אריז דוב דהאוכ ןאשיא יאה ןאוכתסא רב

 : דנדוב ןאראבג תַביַה תעאב ןאגדנז ןימז רד

 הרש התסַכׁש ןאנותכמ אנ ןאימ רד ות אֹמַאו

 וכ אָננָא רד : דיבאוכ יהאוכ רישמש ןאלותקמ אב

 הכ דנתסה שנארורס עימנו שנאהאשדאפו םודָא

 רארק רישמש ןאלותקמ אב דוכ ָתורַבְג רד
 ינאנָאו ןאנותכמ אנ אב ןאשיאו רנדש הדאד

 ל רד : דיבאוכ דנַהאוכ דנורימ דורפ הינאהב הכ
 דנתפה ןאינֹודיצ ַהָמהְו לאמש יאסַאר עימְג אננֲא
 הכ יתֹבָיַה וא דנתֿפר רורפ ןאלותקמ אב הכ
 דנהאוכ לכ .דנדוב ןָא עאב שופ תורכגב
 דנַהאוכ ןותכמ אנ רישמש ןאלותקמ אב ספ רש

 דנורימ דורפ היואהב הכ ינאנַא אבו דיבאוכ

 אל דנוארכו + רש דנהאוכ דפ תלאנְכ לֶמָחְתִמ

 רד דניב ארניא ןוָנ /הערפ הב  דיוגימ הָוהְ
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 בל איבנה .לאקזחי באתב ולקת

 ןאיִמ רד ארת ָתַכאלַה ןוו :דרוא םהאוכ תנמז ט
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 אי

 בל

- 1 
- 

 די

 ןמ

 הררָא יהֶתְסְנאדנ הכ יאה ןימְז רַב אה תַמא
 ןוזחַמ אר םיטע יאה םוק יאה לך האננָא םׁשאב
 ות רַב אר םיִטָע יאה םוק : תכאס םַהאֹוב
 שיפ אר דוכ ךישמש ןוגו תכאפ םהאוכ רֶיִחְתִמ

 תַרֵׁשְב ןאשיא ןאהאשדאפ םהד הָולִג ןאשיא יור
 ות םאדָהְנָא ור רדו דש דנהאוכ ךאנ תשהד
 יהפחל רַה דוכ ןאג יארְב ןאשיא זא ךָי רה
 ; דיזרל דנהאוכ
 האשדאפ ךישמש דיוגימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ אריז

 ןאראבג יאה ריִׁשמַׁשַו : דַמָא רהאוכ ות רב לבָב
 דנשאבימ אה תַמא ןאשיכמתס זא ןאשיא עיִמָג הב

 ךורג ןאשיאו תלאדנא םהאוכ ריזב ארת תיעמנ

 ךאלַה ׁשֵתִעמִנ יִמאמִת התכאס דובאנ אר רַצָמ
 ראנכ זא ארוא ָםיאהָב יִמאמְתו : רש דנַהאוב

 יאפו תֿכאס םַהאֹוכ ךאלַה םיטע יאה בא יאה
 תפאס רַהאֹוכַנ דולָא לָג אר אהנָא רניד ןאפנָא
 : תכאס רַהאוכנ דולא לָג אר אהנַא םיאהב םסו
 אר אהנַא יאה בָא דיוגימ הָוהְי דנואדכ האננָא

 ןגור ךננאמ אר אהנָא יאה רהנ .הדינאדרנ תכאס

 םנכ ןאריו אר רֶצָמ ןימָז ןוגו : תכאס םהאוכ יראָג
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 וו דש ילאכ רשאב ןָא רד הָנַֹה זא ןימְז ןָא
 דנַהאוֿכ האגנא םנכ ךאלַה אר ׁשנאנבאפ עמ
 ₪ דיוגימ הוהְי דנואדכו :םַתֹסַה הוהְי ןמ הכ תסְנאד

 תסא ןימַה דְנאוכ דנהאוכ ןאשיא הכ יהָיִתרַמ

 דנאוכ דנהאוכ אר הָיַהְרַמ ןיא אה תַמא ןארַתְכד

 אר הֶיִתְרַכ ןיא ׁשֵתעמַג יִמאֹמְתת רַצָמ יאר
 :רנאוכ דנהאוכ

 עקאו םהדואוד לאס זַא האמ םהרזנאפ ןור רד

 : תפג הדש לאנ ןמ רַב דנוארכ םאלַכ הכ רש

 אמָנ הוו רֶצָמ ָתיִעמְג יארְב ןאפנַא ךספ יא
 אב אר םיטע יאה תַמא ןארַתְכד םַהְו ארוא םַה

 לַֿפסַא הב רנורימ .דורפ הואה הב הכ ינאנָא
 יתפַה רַת אביז םַכ הָג זַא :רוָא דורפ ןימְז יאה

 כ ןאשיא : באוכְב ןאנותכמ אנ אבו איב רורפ

 (רַצָמ) ראתפא דנַהאוב רישמש ןאלותקמ ןאיִמ רד
 ימאמתו ארוא ספ תסא הרש םילפַת רישמָשְּב
 אכ ןאימ וא ןאראבג יאיוקַא :  דישכְב אר ׁשֵתעַמנ

 דנהאוכ באטֿכ ארוא ךאצנַאו ארוא תאומַא םלאע
 הרש התשכ רישמָשְבו ןותכמ אנ ןאשיא דרַכ
 רושַא אָגנֲא רד : דיבאוכ דנהאוכ הדַמָא דורֿפ
 אֹדָרַנ ןאשיא יאה רבק דנתסה וא תָיְעְמְג ימאמתו
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 בל | אל איבנה לאקחי באתכ | דלקת
 דנהאוכ םתאמ שיארב ארחצ ןאתכַרְד עימגו דרכ

 דורפ הָיְואהְב הכ ינאנָא אב ארוא ןוָו : תַפְרנ זט

we 
- 

 א

 ב

 תַמא האננָא םֵרוֲא דורפ תאוָמַא םֶלאעְב דנורימ

 תכאפ םהאוכ ללַתמ ׁשַמארַהְנֲא יארַצ זא אראה
 ןירמוהןכינו ההימרב -ינעי: ןדע | ןאתכרד עימנו

 לַּפְסַא רד דנשימ באריס הכ ינאנמה זַא ןּונְבְל
 אב זינ ןאשיאו :תֿפאי .דנַהאוכ יֵלַפַה ןימז יאה
 תַמא ןאיִמ רד הכ שראצנאו רישֹמַׁש ןאלותקמ
 ו ַהאֹרמַה דנדובימ ןכאפ וא ָהיאפ ָךז אה
 םארכב : תפר דנהאוכ דורֿפ תאומַא םלאעב

 ןינְג תמטעו לאלג רַד ןדע ןאתלרד זַא ְךי
 לֿפסַא הב ןדע ןאתֹּכַרְד אב אמא יתשאד תַהאבׁש
 ןאיִמ רו  ררוא דנהאוכ דורפ ארת ןימְז יאה

 ' ריבאוֿכ יהאוכ רישמש ןאלותקמ אב ןאנותכמ אנ

 שתעאמנ יִמאֹמְתו העְרּפ הכ דיוגימ הֹוהְי דנואדב

 : תסא ןיא

 הל ..באב

 םהרזאוד לאס זַא םהדזאוד האמ לווא ןור רדו
 הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ ַםאלְכ הכ רש עקאו

 רַצַמ האשדאפ הֹעְרַּפ יארְב ןאסנַא ָךַסַּפ יִא : תפנ
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 הלקת בל איבנה לאקוחי באתכ

 תמא ןאיִז ָךישְב ות וגב ארואו ןאוכב היִתְרַמ

 אירד רד אֹהָדֹוַא ךננאמ אֹמַא ידובימ הבאשמ אה

 אראה באו ינאהְג ימ דוכ יניב זא אר בָאו יתסה

 אר אהנָא יאה רהַנ הדאד תַכְרַח דוכ יאה יאּפְב

 :יזאס ימ ולא לֶנ
 ָהָטסאוְב אר דוכ םאד דָיוגימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ

 דינארָתסג םהאוכ ות רב םיטע יאה םוק זא יהורג

 : דישכ דנהאוכ רב ןמ םאד רד ארת ןאשיאו

 ד םהאוכ ארחצ יור רַב הדומנ ךרת ןימז רב ארתו

 דורפ ות רַב אר אוה ןאגרמ ַהַמַהו תכארנַא

 םַהאוכ ריס ות זַא אר ןימז ָתאנאויַח עימג הדרוא

 ה הרַד הראהְנ אה הוכ רַב ארת תשוגו : תכאס

 אר ינימזו :דרַכ םהאוכ רפ ות שאל וא אראה
 אה הוכב את ות ןוכ זא ינכימ אנָש ןַא רַד הכ

 רהאוכ רפ ות זא אה ידאו הכ םנכימ באריס

 ןאמסא םנאדרנ יפטנמ ארת הכ ימאגנהו :רש

 הדרכ ךיראת אר שנאגְראתַסו דינאשופ םהאוכ אר

 תכאס םהאוכ רותסמ אה רבָא הב אר באתפַא

 ח דנואדכו :דאד דהאוכנ אר דוכ יאנשור האמו

 הרנשכרד יאה .רינ ימאמת הכ דיאמרַפימ הָוהְי

 רב יכיראת הדרַכ האיִס ות יארְב אר ןאמסַא
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 אהנַא הדאד ומנ אר דוכ ןאצנַאו דידרג הדאיז

 ןאגרמ המה : רש דנלב אה בָא ַתַכָתַכ וַא

 ימאמתו דנתכאס הנאישֶא שיאה הכאש רד אֹוַה

 עימנו דנדרוַא הָנב שנאצנַא ךיז ארחצ תאנאויח

 :דנַתֹפַרִנ יִנְככ שא היאס רַד םיטַע יאה תמא

 שיוכ יאה הכאש וארד רדו דוכ יגרזב רד ספ

 יאה בָא ךמ שא השיר הכננ רש אמנ שוכ

 ארנַא אדכ גאב ָךאזָא יאה ורכ : דוב ראיסב

 שיאה הכאשב אה רבונו דרכ ןאהנפ תסנאותנ

 דובנ ׁשנאצנַא לֶתֶמ אה ראנג תשאדנ תהבאשמ

 הבאשמ וא אביב אדכ נאב רד תֹכַרְד גיה הכלב
 ידַחְב שיאה הכאש ָתַרְתַכְב ארוא ןמ : דובנ

 רד הכ ןֶרֶע ןאתכרד ָהָמה הכ םדאד יאביז

 :דנַררב דַפַח וא רַב דוב אדכ גאב

 רק הכנוג דיאמרפימ ןיִנְג הָוהְי דנואדכ ןירב אנְב

 ןאימ רד אר .דוכ ָךַס ואו תפא הרש דנלב ות

 רורגמ שידנלב וא שלדו התשארפַָא רב אה רבָא
 יוק ָתפַדְב ארוא ןמ תהָנ ןיא וא : תפָא הדידרג

 דומנ םַהאֹוכ םילפָת אה תֿמא (האשדאפ) ןירת

 דרכ דַהאֹוכ ב דיאב ימ הכ אר הָננֲא ואו

 :תכאדנַא םהאוכ ןוריב שתרארש ְבבכב ארוא ןמו

932 



 אל איבנה לאקזחי באתכ
 עֶטקנמ ארוא אה תַמא ןאשיכ םַתְס נע ןאבירגו

 רב שיאה הכאשו דומנ דנהאוכ ְךרַת התכאס

 דאתפא דהאוכ אה הרד עימג רדו אה הוכ

 התסנש ןימז יאה ידאו ָהמה ךזנ וא ןאצגַאו

 היאס ָךיז זַא ןימְז יאה םוק עימו רש רַהאֹוכ

 ָהָמהְו :דומנ דנהאוכ ךרַת ארוא הדמָא דורפ וא

 התֿפְרְג הנאיִשֶא וא ָהֶדאתפא ַָהָנַה רַב אוה ןאגרמ

 ןֶכאפ שיאה הכאש רַב ארחצ תאנאוָיַח מאמת

 ינאתכַרְד זא םארכ ןיה הכנָא את : רש דנַהאוכ

 דנלב אר דוכ ָךק רנשאבימ אה בא ָךנ הכ
 רב אה רבַא ןאיִמ רַד אר דוכ יאה רסו דננכנ

 הכ ינאגָמַה זא אהנָא ןארנָא רוח  דנזארפינ

 אריז דנתסיאנ דוכ ידנלב רד דנשאבימ באריס
 ןאימ רד ןימז יאה לֿפסַא רד אהנָא ץימג הכ
 גרַמב דנורימ דורפ הִואהְב הכ ינאסנָא ןארספ

 :דנַא הדש םילסת
 םלאעב וא הכ יזור רַד דַגימ .ןיִנָג הָוהְי דנוארכו

 םיאמָנִמ אפ רב ימתאמ ןמ דַוָרימ דורפ תאומַא

 אר שיאה רהנ הדינאשופ יו יארְב אר הנלו
 התשאד זאב םיטע יאה בָאְו תשאד םהאוכ זאב

 םהאוכ ראוג וס יו יאֹרְב אר ןונָבְלו רש דַהאוכ
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 ל איבנה לאקוחי באתכ
 יריפַא הב שנארַתְכדו דינאשופ דהאוכ ארנָא

 לקרפ ויוה :הצמי יהב וג 9 : תפר דנהאוכ

 הֹוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ האגנָא םשאב

 : םתסה

 םהדזאי לאס וא לנַא- האמ םתפה ור רדו
 יא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ ָםאלְכ
 אר רֶצְמ האשראפ הַעְרַּפ יוזאב ןאסְנָא ָךסַּפ

 רש רַהאֹוכנ ידנב התסכַש ךניאו תסַכְׁש םהאוכ

 דנהאוכנ פאברכו דְראדג דנהאוכנ םַחרַמ ןָא רבו

 :רוְׁשְב רישמש ןתפרג רַב רֶדאק את תסב

 ןמ ןאה  דיוגימ ןינְג הָוהְי רננאדכ ןירב אֹנְב

 יוזאב וד רהו םתסַה רַצְמ האשדאפ הָעְרַּפ ַךֵצְב

 םהאוכ דרוכ אר התסַכְׁש םהו תסרד םַה וא

 : תכאדנַא םהאוכ שתסד זא אר רישמשו דרַכ

 רַֹו הדנכארפ אה תַמא ןאיִמ רד אר ןאיִרְצָמ

 וזאבו : תכאס םהאוכ קרַפתֹמ אה רוְשַכ ןאימ

 ךישמש הדומנ תּוְקַה אר לָבָב האשראפ .יאה
 העְרּפ יאה וזאבו דאד םהאוכ וא תסדב אר דוכ

 ןאגתשכ ָהְלאנב יו ךוצחב הכ תכַׁש םהאוב אר
 האשדאפ יאה וזאב ספ :ררכ דַהאוכ הלאנ
 העְרַפ יאה וזאבו דומנ םהאוכ תּוקַת אר לֶבָב
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 אלקת | אל |, ל איבנה לאקזחי באתב
 תְסָרְב אר דוכ ישמש ןונו דאתפא דַהאֹוב

 ןימז רַב ארנָא ואְו םשאב הדאד לָבַב האשדאפ
 תסנאד דנָהאוב האגנָא דשאב הדרכ זארד רַצַמ |

 ןאימ רַד אר ןאיִרְצַמ ]וו + םתפה הָוהְי ןמ הכ

 אה רֶוָשָכ רד אר ןאשיא\ הדנכארפ אה תַמא

 תסנאד דנָהאוכ ןאשיא םשאב התכאפ קֶרָפָתִמ

 :םתסַה הוהְי ןמ הכ

- uy 

 אל באב
 א םהדזאי לאכ זא םווס האמ לוַא תר רדו .

 יא :תפג הרש לואנ ןמ רב דנואדכ םאלכ
 וא תִיָעָמְגְבּו רֶצְמ האשדאפ העְרפב ןאסנָא ָךַסּפ

 : יראד תַהאֹבַׁש ואָב תיגרוב רד הכ תסיכ וב
 ואה הכאש אב ןנָבְל ָךאָא ןרפ רשא ךניא
 רוב ימ דנלב דקו רַתסֹנ היאס יאה רבו לימג
 ארוא אה בָא :דוב ימ אה רבא הב וא ָךפ
 יאה רהנ הכ תכאפ דנלב ארוא הנלו דאד ןמנ

 וו דשימ יראָג ןָא ןאתסוב ףרט רַהְב אהנָא

 ןאור ארחצ ןאתכַרְד המה ףרמב אר שיוכ יאה

 ה מג וא וא רק תַהְג א זא :תכאס ימ
 שיאה הכאש הדש רַת דנלב ארחצ ןאתככד
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 ל איבנה לאקזחי באתכ חכקת
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 דנהאוכ ראתפֶרְג ארנָא תיְעָמְגו רש רהאוכ ילןתסמ

 שַבַחו : דידרג רַהאוכ םדהנמ שיאה סאסַאו דרכ

 להַאְו .בּוכו ְלַתָבמ יאה םוק יִמאמתו דולו טופו

 - דנחאוכ רישמָשְב ןאשיא ָהארמה דהע ןימז

 : דאתפא

 דנהאוכ רצַמ ןאנואעמ ריאמרפימ ןינְנ דנואדכו

 זאְו דַמֲא דהאוכ דורפ ןָא תווק ךכפו ראתפא

 רנהאוכ רישמשב ןֶא ןאימ רד ןאוסָא את לדנמ
 .ןאיִמ רו : תסַא ןיא הָוהְי דנוארכ לוק דאתפא
 שיאה רהשו רש דנהאוכ ןאריו ןאריו יאה ןימז

 ןונו + דוב דהאוכ בורכמ יאה רהַשו ןאיִמ רד

 שראצנא עימנו םשאב התכורפַא רַצָמ רד ישתא

 הָוהְי ןמ הכ תסנאד רנהאוכ האגנא דנוש התסַבָש

 יתשכב ןַמ רוצה זַא ןאדצאק זר ןַא רד : םתסה

 דנהאוכ אר ןָאמטמ ןאיִשבַח התפר ןוריב אה

 .רצַמ זר לָתָמ ירירש ךרר ןאשיא רַבו דינאסרת
 :ךיִא ימ ןָא ךעא ארז רש דַהאוכ ילותסמ

 אר רַצֶמ ָתעָמג ןכ דיוגימ ןינְג הֹוהְי דננאדבו
 םהאוכ האבת לָבָב האשראפ רַצאָרְדכּובְנ תסדב
 אה תמא ןאשיכמַתְסו דוכ ףוק אב וא : תכאס

 דנזאס ןאריו אר ןימז ןָא את רש דנהאוכ הדרוָא
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 טבקת ל איבנה לאקזחי באתכ
 אר ןימז הרישָכ רַצָמ רַב אר דוכ יאה רישמשו

 גי אראה רהנו : תכאס דנַָהאוכ רפ ןאגָתשכ זא

 םהאוכ רארשַא תפְרַב אר ןימז הדינאדרנ ךשכ

 תְסַרְב תסַא ןֶא רד הָנֹרַה אב אר ןימזו תכורפ

 םתפה הֹוהְי הכ ןמ תכאס םהאוכ ןאריו ןאבירנ

 | :םא התפנ
 יי דובאנ אראה תב ריאמרפימ ןינָג הָוהְי דנואדפו
 דומְנ םהאוכ ףלת %נ וא אר םאנצַא התכאס
 תפאכ רב דַהאוכַנ רצַמ ןימז זַא יפיִאְר רניד ראבו

 רי םֹורְתַו : תלאס םָהאוב ילותסמ רַעַמ ןימז רב ףוכו
 תכורפא םהאוכ ןעצ רד ישָתֶא הדומנ בארַכ אר

 ומ רב אר דוכ בצנו :דומנ םהאוכ ירואד אנ רבו

 אר אנ ָתיְעִמְנ התכיר תפא רַצָמ באלמ הכ ןיס
 מ רצְמ רד ישתַא ןוָנו :תכאס םהאוכ עטקנמ

 אנו אלְתַבִמ תֹכס ָךרֶרב ןיִפ םשאב התכורפַא
 ףנ רַב זור תקנו רד ןאמצכו רש רהאוכ חותפמ

 זי רישמשב תֶסְבֿפו ןֶוֶא ןאנאוג : דַמָא דנהאוכ

 דנַהאוֿכ יריסַא הב אהנַא להַאו ראתפא דנהאוכ
 חי יניח רש דהאוכ ךיראת סחנפחת רַד זרו : תפר

 םשאב התסַכָש אָגנָא רד אר רַצָמ יאה תייהפ |

 אה רבַאו רשאב הרש לת ןָא רד שתווק ךכפו
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 מכ איבנה .לאקזחי באתכ

 אה רֶוָשַכ ןאיִמ רַדֹו הדנכארפ אה תמא ןאימ

 : תכאס םהאוכ קֶרַפַתמ

 וַא דעב ריאמרֿפמ ןינג הוי  דנוארכ | אריז
 הב יאה םוק וַא אר ןאיִרְצַמ לאס להָנ יאצקנַא
 םהאוכ עמג דנו הדנכארפ אהנַא ןאיִמ רד

 ןאשיא הדרוא ואב אר רַצָמ ןאריסַאו + דומנ
 עֶנאר ןאשיא .רלומ ןימזָּב ינעי סורְתפ ןימזב אר
 דנהאופ תספ תכלממ אְננֲא רַדֹו דינאדרנ םַהאוכ
 ראבו דוב דאו ךלאממ ןירת תספ ןָאו : דוב
 ןאשיא ןמו דומנ דַהאֹוכנ יִרָתרַב ףיאוט רַב רניד
 אה תַמא רב את תכאפ םהאוכ ללק אר
 ןאדנאכ יאֹרְב רגיד ךאב ןָאו : דנָיאמְננ ינארמכח

 יוכְב את דוב דהאוכנ דאמַתעַא לחמ לֵאָרׂשי
 ספ דנרוא דאב אר האנג הרש הְנְותַמ ןאשיא

 :םַתֹסַה הָוהְי דנואדכ ןמ הכ תסנאד דנהאוכ

 םתפהו תסיב לאס וַא לוָוא האמ לוַא ור רדו
 יא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארב םאלְב
 רכשל זַא לֵבָב האשדאפ רַצאָרְדכּובְנ ןאסנַא ספ
 יאה רַפ הכ תַפְרִג ימיטע ַתַמְדַכ רצ ָךצְב דוכ

 הדנכ תסופ המה יאה שודו דידרג ומיב המה

 ןָא ָצְּב הכ יתַמְרַכ תַהְנְב רצ זַא ןכל רש
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 ל , טכ איבנה לאקוחי באתכ
 : דנתפאינ רזמ גיה שרכשלו שדופ דוב הדומנ

 זכקת

 מי ןמ ךעא ריאמרֿפמ ןינְג הֹוהי דנואדכ אֹרָהְל
 לָבָב האשדאפ רַצאָרְדכּובְנ הב אר רַצָמ ןימז
 הדרַכ ראתפְרג ארנַא תַײעמגו דישכב םהאוכ

 רהאוכ גאראתב אר שלאומַאו אמגוב אר שַתַמיִנַ
 הֹוהְי רנוארכו :דשְב שרכשל תַרנא את דרב
 הדרכ הכ יתַמְדַכ ָתַהגב אר רֶצָמ ןימ]ז דיוגימ

 ראכ ןיא הכנונ דאד םַהאֹוכ וא תכגא תסא

 יכאש זור ןא רדו : דנא הדרכ ןמ יארב אר

 ןאהָדֹו דינאור םַהאֹוכ לֵאָרׂשִי ןאדנאֿכ יאֹרְב
ee 

 רנהאוכ ספ דושג םהאוכ ןאשיא ןאימ רד ארת

 : םַתסַה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד

 ל באב
 יא + תפג הרש לואנ ןמ רַב דנואדב אלו

 ןינָג הֹוהְי דנואדכ וגב הדר תוובָנ ןאסנָא מפ

 : וה ןָא רַב יאָו דיוגְבו דינכ הללו ריאמרפימ
 ךירזנ דנואדכ ןורו תפָא ךירזנ זור ןַא הכ אריז

 : דוב דַהאֹוכ אה תַמא ןאמו אה רבַא ןור תסַא

 רד ןאגתשכ ןוגו דִיַא ימ רורֿפ רַצָמ רב ירישמשו

 שבח רב ידירָש ָךרֶד האגנַא דנַתפיִב רַצָמ
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 מכ ,חכ איבנה .לאקזחי באתכ דכקת
 הדרכ ירואד דנֵראמַׁש ימ ריקח אר ןאשיא הכ

 דנהאוכ הרש ןכאס תיֹנמַא הב האגנַא םשאב

 :םשאבימ ןאשיא יאדכ הָוהְי ןמ הכ תסנאד

 טב .באב

 םהד לאס וא םהד האמ םהרואור תר רו א
 ספ יִא :תֿפג הרש לזאנ ןַמ רב דנואדכ םאלְב ב

 רֶצַמ האשדאפ הערפ ףרַמְב אר רוכ ךַמנ ןאפנַא

 :אמנ תנֹובנ רַצָמ יִמאמתו וא ָךֵצְבו ראדְב

 ריאמרפימ ןינָג הוהְי דנואדכ וגב הרש םֶלָכְתמ
 םֵתֹסַה ות ָךַצְב ןמ רֶצַמ האשראפ העְרפ יִא ךניא
 תיאה רהנ ןאיִמ רד הכ גרוב יאהַדְַא יא

 ארנָא ןמו תסַא ןמ ןַא זַא ןמ ךהנ יוגימו יהדיבאוכ

 רד אה באלק אֹדָהְל :םַא התכאס דוכ תהְנב ד
 םֶלֿפְב אר תיאה רהנ ןאיִהאמו םרארגימ תֶא הנאָג

 תיאה רהנ ןאימ וא ארתו דינאפסנ םַהאֹוכ תיאה

 תיאה רהנ ןאיהאמ יִמאמְתו דיש םהאוכ ןוריב

 יִמאמְת אב ארתו + דיפסנ רנהאוכ ות יאה םֶלֿפְ

 םהאוכ הדנכארפ ןאבאיִב רד תיאה רהנ ןאיהאמ

 = עמג ארת רגיד ראב הדאתפא ארחצ יורבו תכאס

 ךארוכ ארתו דרוַא דנהאוכנ םַהאֹרֿפו דרכ דנהאובנ
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 הכקת מכ איבנה .לאקזחי באתב
 ו עימנו : תכאפ םַהאֹוכ אווה ןאגרמו ןימז ָתאנאויַח

 םַתֹסַה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ רַצָמ ןאנָבאס

 ןיאנ יאצע לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יארב ןאשיא הכנוג
 ז ףתָכֹו ירש דרוכ. דנָתַפְרִ ארת תפד ןֹוג : דנדוב

 הָיכְת ות רב ןוגו ידז ךאָג אר ןאשיא עיִמִג יאה

 אר ןאשיא ץימג יאה רָמָכו ירש התסנש דנדומנ

 : ידינאררג .ןאורל

 ח ךניא דיאמרֿפימ ןינָנ הָוהְי דננאדכ ןירַב אֹנְב

 אר םִיאהְבֹו ןאפנָא הדרוא ירישמש ות רב ןמ

 מ ןאריו רַצְמ ןימזו : תכאפ םַהאוכ עטקְנמ ות זַא

 ןמ הכ תסנאד דנהאוכ ספ רש דהאוכ בארכו

 תסַא ןמ ןָא וא רהנ תפג ימ הכנוג םתסה הֹוהְי

 ו ןמ ךניא ןירב אֹנְב :םַא התכאפ ארנַא ןמו

 אר רֶצָמ ןימװ םתסַה תיאה רהנ ָךֵצְבו ות ָךֵצְב

 לאב ןאתסָשַבַח ךודח אתו הָנוכ את לדְנַמ זַא
 אי ןאסנָא יאפ הכ : תכאס םַהאוכ ןאריוו בארל לכ
 רדג ןַא וַא ןאַוֲח יאפו דָיאמננ רובע ןָא זא

 גי רַצָמ ןימו : דושנ ןוכסמ לאס להָג תדמו דנבנ
 תכאס םהאוכ ןאריו ןאריו יאה ןימז ןאיִמ רד אר

 תדמ בורכמ יאה רהש ןאימ רד שיאה רהשו

 רד אר ןאיִרְצַמו דָנאמ דַהאֹֿפ באר לאס לג
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 חכ איבנה לאקזחי באתכ בכקת

 הוכ רַב את  םדומְנ בצנ  ארתו ידוב רַתְסג

 יאה | גנָס ןאימ רדו ישאב הדוב ארכ סדקמ

 ירש הדירפָא הכ יזור זַא : ידימארַכ ימ ןישתא

 הב רש תֿפאי ות רד יֿפאצנַא יב הכ יתקו את

 ארוס ָתַרָתַכ זַא אֹמַא :ידוב לַמאכ דוכ ךאתפר זמ
 אטֿכ ספ דנתכאס רפ םלט זַא ארת ןמב תֶיְרנ

 םתכאדנַא ןוריב אדכ הוכ וא ארת ןמו ידיזרו

 יאה גנס ןאימ וַא רַתסֹג היאס יבורכ יא ארתו

 רורגמ תיָאביז וַא ות לֶר : םדומנ לַת ןישתֶא
 דסאֿפ אר דוכ ָתַמְכַח תלאמג בבסבו דידרנ
 .ארתו םזאדנַאימ ןימְז רב ארת אֹדָהְל ידינאררג
 : דַנֶרְנְנְב ות רַב את םראדגימ ןאהאשדאפ יור שיפ

 יאה סדקמ תַתְראָגִת יפאצנָא יבו תַהאֹנג ָתְרתְבְב חי

 תַנאיִמ וַא ישָתֶא ספ יתכאס תמצע יב אר שיוכ

 נב ארתו דנאזוסב ארת הכ םֶרְָא ימ ןוריב
 םהאוכ רַתְסָכאכ ןימז יור רב תַנאגְדנניב עימָנ

 רב אה םוק ןאימ וַא תנאיאנשא ָהֶמַה : תכאס טי

 הרש תַשָהְר לַחמ ותו רש דנהאוכ רֶיִחָתִמ ות

 : דוב יהאֹוכַנ דַבֲאְב את רניד

 יִא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רב דנאדכ םאלְבו אנ ב
 ראדְב ןודיצ רַב אר דוכ מנ ןאסנָא רספ
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 גבקת חכ איבנה לאקזחי באתכ
 בכ ןינְג הֹוהְי דננאדכ וגבו :אֹמְנ תֹֹובַנ ׁשֵדֵצְבו

 םַתֹסַה ות ךַצְב ןמ ןֹודיִצ יא ךניא דיאמרֿפימ

 דומְנ םַהאֹוכ דיִנמַת ות ןאיִמ רד אר ןתשיוכו

 רד אר ןתשיוכו הדרכ ירואד וא רבי הכי ןניה

 תסנאד דנהאוכ האגנָא םשאב הדומנ סידקת יו

 הָנוכ רד ןוכו וא רד אבוו :םַתֹסַה הֹוהְי ןמ הכ

 הכ ירישמָשְב ןאחורגמו דאתסַרֿפ םַהאֹוכ שיאה

 דנהאוכ שנאיִמ רד דִיִא ימ וא רַב ףרט רה זַא

 : םתפה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד דנַהאֹוכ ספ ראתפא

 ןארְואָנמ עמ וא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יארב רגיד ךאבו
 יראכ דנראמש ימ ראוכ אר ןאשיא הב ןאשיא

 דנַהאוֿכ ספ דוב דנַהאוכנ הדנרוָא גנַר ךושו הדנלכ

 : םשאבימ הוהְי דננאדכ ןמ הכ תסנאד

 הכ ןאדנאכ הכ ימאגנַה דיוגימ ןינָג הוה דנואדכ

 ןאשיא ןאיִמ רד הכ יאה םוק זַא אר לֶאְרְש
 וא אר ןתשיוכ הדומנ עמנ דנַא הרש הדנכארפ

 האננָא םשאב הדרכ סידקַת אה תַמא ְךַמנְב ןאשיא

 םַא הדאד בקעי דוכ ָהֵדְנבְב הכ ןאשדונ ןימָז רד

 וכ ןכאס תַנִמַא הב ןָא רדו :דש דנחאוכ ןכאפ

 אה ןאתסכאתו דומנ דנהאוכ אֹנְּב אה הנאכ הרש

 ןאשיא ןארואָגמ עימג רב ןוָנו תכאפ דנהאוכ סרג
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 חכ ,וכ איבנה לאקזחי באתכ לקת

 בָבסב רֶיאזְג ןאנכאס עימג : דש ךֶלַת תַנאיִמ רַד הל
 תַרָשְב ןאשיא ןאהאשראפו התשנ ריחתמ ות

 ְראָנת : דנָא הרידרנ לאח ןאשירֶפו הדַז תָשהְד
 תֵׁשְהַד לֶחַמ ותו דננזימ ריפצ ות רד אה םוק
 : דוב יהאוכנ דַבָאְב את ריד הרידרנ

- 

 - ל

 הכ-::באב

 : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנאדכ םאלְו א
 הֹוהְי דנואדכ וגב רצ ָסיאָרְב ןאסנָא ָךַספ יִא ב

 תסַא הרש רורגמ תַלְד הכנוג דיאמרֿפמ ןינְנ

 ןאיאדכ יסרכ רבו םתסַה אדכ ןמ הכ יוגימו

 יתפה ןאפנַא דנג רַהו םא התסָשְנ אירד טסו רד
 ןאיארכ לְד ךננאמ אר דוב לֶר ןכיל אפ הנ
 יתפַה רַת םיכַח לֵאיִנָד וַא ות ךניא + יהֲתֹכאס ג

 תֹנאטֿפו תַמְכֲחְבֹו : תסינ יפכמ ות זא ילָס יהו ד

 הרקנו אלטו התכודנא דו יאְרְב ירגנאוַת שיוב
 תַמְכָח ינאוארֿפב : יהָדְומנ עמג דוכ ןײאוכ רד

 בבכב םפ הרופא אר דוכ תְלְוד שוב תראנתו

 : תפָא הדידרנ .רורגמ תלר תִיְרנאות
 ות הבנונ דיאמרפימ ןינָג הֹוהְי דנוארב ןירב אנב ו
 ספ :יהֶרינאררג ןאיארכ לד לֶתְמ אר רוב לר ו
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 אבקת חכ איבנה .לאקזחי באתכ

 רָב אראה תמא ןאשיכ םַתְסו ןאבירג ןמ ךניא

 ְךֹצְב אר דוכ יאה רישמש הכ ררַנָא םָהאוכ ות

 תוולמ אדת לאמנ הדשכ ות ָתָמְכַח יאביז
 גרמְב ספ דנרוָא .דורפ היִואהְב ארתו + דנזאס

 יהאוכ דש התשכ אירַד ןאימ רד הכ ינאנָא

 תפג יהאוכ דוב ןאלַתאק ְךוצחְב איִא : דרמ
 תנאלָתאק תסד רד הכלב ינ םתסַה ארכ ןמ הכ
 ןאבירג תסד זַא : ארב הנו דוב יהאוכ ןאסנָא

 ארז דש יהאוכ התשכ ןאנותכמ אנ ְגרַמְב

 התפג ארניא ןמ הכ דיאמרֿפמ הָוהְי דנואדכ

 :םא

 א יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלכו
 ןאוכב הָיִתְרַמ רצ ָהאשדאפ יאֹרְב ןאסנָא ָךַסּפ
 ַםֲתאֹכ ות דיאמרֿפימ ןינְג הָוהְי דננאדכ וגב ארו

 רד :יתפַה לאמג למאכו תַמְכַח למַמ לאמכ
 ןארג גנס הנוג רַהו ידוב אדכ גאב רד ןרע

 דיפס קיקעו רַפְצַא תוקאיו רַמְחַא קיקע זַא אהְב

 דרמְו ןאמרהבו דוב תוקאיו בשינ עז רֶגרַבו

 רַד תיאה יאנו אה ףד ְתַעְנַצֹו דוב ות ששופ

 אהנָא ות תְקְלַב ור רד הכ דוב אלט וא ות
 די היאס הרש חסמ יבורכ ות : דוב הרש איהמ
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 וכ איבנה לאקזחי באתכ חיקת

 קָשָמּה :דנדאד ימ ות עאתמ ץעֶב ןאסלבו חי
 לאומא םסק רה תכָּתַכֹו ות עיאנצ ינאוארפב
 ארופ ות אב דיֿפפ םשפו ןובְלִח בארש אב

 ות תַעאֹצְב ץנעְב ןאמסיר ןו ןֶו : דנררכימ ט

 הרירב לא בצק הכילפו עונצמ ןַהָא דנדאדימ
 שופ ןיז אב ןֶרֶד = + דנדוב ות יאה עאטמ א כ

 : דנדוב ות ןארנ ןאדופ יראופ תַהְנְב םיֿפנ יאה

 ות תסר ןאנאגרזאב רָרָק ןארורס ַהֵמַהֹו בֵרֲע אכ

 ות אב אה ובו אה וה אה הרב אב דנַדֹוב
 ארוס הַמעו אָבֹׂש ראנת : דנררכימ רַתְסו דאד בכ

 הנוג רַהו תאְניודא המה ןיִרַתִהב דנרוב ות ןארג

 :דנדארימ ות תַעאַצְב ץועב אלטו אהב ןארג נס

 ארוס דַמָלּכו רושָאו אָבש ךאנתו ןֶדָעו הנו ןֶרָה כ
 יאה אֹדַרְו סיאפנ אב ןאניא : דנדוב ות ןארנ דנ

 תכר זַא רפ יאה קודנצו יוד באלקו ינו ןאמסָא
 דאזָא ןרכ ְבוָג א הרש התכאס רַבאֿפ יאה

 יאה ראזאב רד אה ןאמסיר אב הרש התסנו

 שישרת יאה יתשכ :דנדוב ות ןארנ אדופ ות
 אירד טסו רד ספ דנדוב ות עאתמ יאה הלֿפאק

 ארת תנאנז וראפ : ידידרנ זועמ ראיסבו רגנאות וכ

 רד ארת יקרש ךאבו רנדרב םיטע יאה בָאב
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 טיקת זכ איבנה לאקזחי באתכ
 מ עאתמו תַעאצְבו לאומַא : תסָבש אירד ןאיִמ

 ןארג אדו ןאפאלקו ןאיאדב אנו  ןאחאלמו
 ימאמת אב דנדוב ות רד הכ יגננ ןאדרמ עימנו
 םאֹדָהְנֲא ןור רַד דנדוב ות ןאיִמ רד הכ יתיעמג
 ךאירפ ןאוא זַא :דנדאתפא אירד טסו רד ות

 עימנו :דידרנ לןלזתמ אה לחאס תנאיאדב אנ
 זַא אירד ןאיאדכ אנ ָהָמַהְו ןאחאלמו ןאנז וראפ
 :דנתסיא ימ ןימז רד הדַמָא דורפ דוכ יאה יתשכ

 ל יִבלַתַב הדרכ דנלב אר דוכ ןאוָא ות יארבו
 רד התכיר דוֿכ כ רַב .ךאכו דננכימ הלאנ
 אל הדנכ אר רוב יומ ות יארְבו :דנטלגמ רתסֶבאכ

 ףלת ָהֵחֹוו ןאג ּתְרארַמ אבו דנשופ ימ םאלפ
 כל יארב דוכ הָחְונ רדו | : דננכימ היִרָג ות יארְב

 הדומנ יִרָג החונ ות רַבּו דננאוכימ היִתרַמ ות

 ירהש ןָא לַתַמ תסיכו רצ לַּתָמ תסיכ דניוגימ
 גל ימאגנה + תסַא הרש שומאכ אירד ןאימ רד הכ

 םוק דַמָא ימ ןוריב אירד וא ות .תעאצב הכ

 ןאהאשדאפו ידינאדרג ימ ריס אר יראיפב יאה
 רננאות דוכ עאטמו לאומא ינאוארֿפב אר ןאהג
 דל יאה קמע רד אירד וַא ןוָג אמַא : יתכאס ימ

 ות ָתיִעֹמִג יִמאֹמַתו עאתמ ירש התסכש אה בָא
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 וכ איבנה לאקוחי באתכ זמקת

 וכ באב

  !תפפ הרש לזאנ ןמ רב רנואדכ סאלו א
 : ןאוכב הָיִתְרַמ רצ יארְב ןאסנָא ָךסּפ יִא ות אמָא ב

 יארבו ינכאפ אירד לכְרַמ מ הכ יִא ֹוגְב רצבו :
 דנוארכ ישאבימ ףיאוט ךגאת ראיסַב יאה הריזנ

 לאמכ ןמ הכ יִהֲתֿפֹנ ות דצ יִא דיונימ ןינָג הוה
 פא . אירב טסו רד ות דודה + םתסה יאביז

 המה :דנַא התכאס למאכ ארת יאביז תנאיאנבו
 ֹורסְו דנתכאס ריִנָש רַבֹונְצ זא אר תיאה התכת

 ות יארב אה לגב את דנַתֿפְרְג אר ןונָבְל דאזָא
 ןָשָּב יאה טולב וא אר תיאה וראפ + דנואסְב
 אנ ךאשמש וא אר תיאה ןמישנו דנַתֹכאס
 : דנדאד ביתרת דוב הרש םַבנמ גאעב הכ םיִּתב

 יארְב את דוב ות ןאב דאב ירְצָמ ןרטמ ןאתכ
 ינוג ןאמסָא וַא ות עארׁשו ושב ימלע ות
 ןודיצ להַא :רוב הָׁשִלֲא ריאמ וַא ןאונרַאו
 רצ יִא ות יאמכח דנרוב ות ןז וראפ רִורַא
 (הנכב- גת ןאיארכ אנ דנדוב תרד הב

 ןאפאלק הדוב ות רד שיאמכחו לבג ךיאשמ ט

 ןאחאלמו אירַד יאה יתְשַכ יִמאמְת דנדוב ות
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 זיקת וכ איבנה .לאקזחי באתכ
 תַראָגְת ות יארְב את דנדוב ות רד אהנָא

 י יגנָנ ןאדרַמ תגאופַא רד טופו דּולְו סֶרָּפ :דנָיאמְנ
 ןאזיוא ות רב אה דוכו אה רפס דנדוב ות

 אי אב דָוְרַא יִנָב : דנדאד תניז ארת ןאשיא הדרכ

 ןאיִדאמִגו ףרט רה זַא תיאה ראצח רב תנאיהאפס

 רב אר דוכ יאה רפסו דנדוב תיאה גרב רב

 ןאשיא הדרכ ןאזיוא ףרט רה וַא תיאה ראצח

 ינאֹוארֿפְב שיִשְרַת : דנתכאס למאכ ארת יאביז

 הרקנ דנדוב ות ןארנ אדופ לאומַא םסק רַה
 : דנדאד ימ ות תַעאַצְב ץֹנעֶב ברפו יורו ןַהָאֹ

 ב -

 יי יאה ןאָג דנדוב ות ןארנ אדופ ּךָׁשָמּו לבותו ו
 : דנראדימ ות עאתמ עב פמ ָתאלָאְו ןאמדרַמ
 די ןארטאקו ןאראוסְו ןאבסַא הָמְרנּת ות ןאדנאכ להַא

 וט אדופ ןֶדְד יָנְב : דנדאדימ ות תֵעאֹצב ץועב

 ות ָתסד ןאנאגרואב ראיסַב יאזו ות ןארנ
 ות אב אר םונבָאו נאע יאה ךאש דנדוב

 זמ ות ץיאנצ ינאוארֿפב םֶרֶא : דנדרכימ תצואעמ

 הָגראֿפו ןאוָגרַאו ןאמַרההַב דנדוב ות ןארַנ אדוס

 ץֹעְּב לעלו ןאגרמו ךואנ ןאֹתַכו יוד באלק יאה
 זי אדופ 2 ןימזו הָדּוהְי : דנדאדימ ות תעאצְב
 ןנורו לפעו . אולחו תיִּנָמ םרנג דנדוב ות ןארנ
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 וכ איבנה לאקזחי באתכ דיקת
 ירגנאותו : דאתפא דַהאֹוכ ןימזְב ות ךכָפ יאה גי
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 דנהאוכ אמגיב ארת תְראָגְת הדומנ גאראת ארת

 יאה הנאכ הדרכ בארכ אר תיאה ראצחו דרב

 אה גנסו דומְנ דנהאוכ םֶדָהנִמ ארת | ָבוגרַמ

 זאואו : תכיר דנהאוכ בָא רד ארת ךאכו בונו

 יאדצ הכ דינאדרג םהאוכ תכאס ארת תאמננ

 ָהְרַכַצִב ארתו |: דושנ עומסמ רגיד תיאה דוע

 ןדרכ ןהפ לחמ את דינאדרנ םהאוכ לַדֿבמ ףאצ

 אריז דש יהאוכנ אֹנְב רניד ךאבו יושב אה םאר

 ארניא םתסה הֹוהְי הכ ןמ דיאמרפימ הֹוהְי דנואדכ

 : םָא התפנ

 אה הריזג איָא דיוגימ ןינְג רצְב הֹוהְי דנואדכ

 רש רַהאוכנ לוַתמ ות םאדַהנֲא יארצ א
 ות ןאימ רדו דנָשָכ הלאנ ןאחורנמ הכ ימאגנה
 זא אירד ןארורפ עימנו :רׁשְב ימיטע ךאתשכ

 אר דוכ יאה אדר דניַאימ דורפ דוכ יאה יסרכ

 אר שיוכ יוד באלק תוכר הדרכ ןוריב רוֿכ זַא
 דננישנב ןימז רב חרש סַבלמ אה םרַתְבּו דננכב
 רוהתמ ות קראב רד הדידרנ ןאורל "אנָאֿפ "אנָאְ

 דנהאוכ ארת אדנאוכ היִתְרַמ ות יאֹרְב ספ : דנש

 האבת הכנונְג ידוב רומָאמ אירד וַא הכ יִא תפג
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 וטקת וכ = איבנה .לאקזחי באתכ
 - דוא רוז אירד רד הכ יראדמאנ ךהש ןַא יתשנ

 רב אר שיוכ ַתַביַה דוב ןאנכאס אב הכ דובימ

 ח רד ןַאלַא : תכאסימ ילותסמ אירד הנכס עימנ

 הכ יריאזנו דנזרלימ אה הריזג ות ָםאדַהְנַא זור

 שוהדמ ות  ַתְלְחַר וא דנשאב ימ ארד רד

 : דנושימ

 ךהש ארת ןוָג דיוגימ ןינְג הֹוהְי דנוארכ אריז

 הגלו םנאררג ןוכסמ רינג יאה רהש לתמ בורבמ

 ראיסב יאה בָאְב ארת הדרוַא רַב ות רַב אראה

 כ הכ ינאנַא אב ארת האגנַא : םזאס רותסמ

 הדרוַא דורפ םידק םוק ךזנ דנורימ ורפ היִואהְב

 יִדָבָא יאה הבארכ רד ןימז יאה לַפְכַא רד ארת

 םהאוכ ןכאס דנָרימ ורפ הָיֹואהְב הכ ינאנָא אב

 ארת לאלְג רנידו יושנ ןוכסמ רגיד את דינאדרנ

 אנ דנואדכו :דאד םהאוכנ יאָג ןאגדנז ןימז רד

 הכ תכאס םַהאֹכ תַשחַו לַחמ ארת דיוגימ הוה

 אמא דיבלמ דנהאוכ אדתו דש יהאוכ דובאנ

 : רש יהאוֿנ תפאי דאבָא לא דַבָא את

 ט -
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 וכ ,הכ איבנה .לאקזחי באתכ
 שנז רַכ אבו :דומנ םַהאכ ךאלַה אר אירָר
 םהאוכ ןאשיא וא תכס ַםאֹקְַנֲא זימָא = בצנ

 ןאשיא א אר דוכ םאקַתְנַא ןוָג ספ תפר

 ןמ הכ תסנאד דנַהאֹוכ האגנָא םשאב הרישְכ

 : םתסַה הָּוהי

 וכ.:םאב

 רש עקאו האמ הלו רד םהרזאי לאס רדו

 יא + תפג הרש לזאנ ןמ רב דנוארכ ָםאלְכ הכ

 דיונימ םלָשּורי הראב רד רצ הכנוָג ןאסנַא ךפ
 ןַמְב לאחו דש התסַכש אה תַמֹא הוורד הַה
 ןמ דידרַג .בארכ וא ןוָו תסא הדידרג לְקַתנמ
 הָוהְי דנואדכ ןירב אֹנְב : רש םֶהאוכ ראות
 םשאבימ ות ְךַצְב ןמ רצ יא ןאה דַָוגימ ןיִנְג

 תכיגנא רב םהאוכ ות רב םיטע יאה תמאו

 : דנאזיגנַא ימ רב אר דוכ ןאוָמָא אירד הכ יִנַהְנְב

 אר שיאה גרב הדרַכ בארֿכ אר רצ ְךאצַחו

 םהאוכ ןָא זא אר שראבגו תכאפ דנַהאוכ םֶדַהְנמ

 :רומְנ םָהאוכ לירבת ףאצ הְרַבַצִב ארנָאו תפר
 אירד ןאיִמ רד אה םאר ןדרַכ ןהפ לַחַמ ואו
 הכ דִיאמרֿפימ הוה דנואדכ אריז דש רהאוכ
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 גיקת וכ איבנה לאקזחי באתכ
 אה תַמא גאראת ןָאו םַא התפג ארניא ןמ

 ו ארחצ רד הכ ׁשנארַתְכרו :דידרג דהאוכ

 ספ רש דנהאוכ התשכ רישמַשְב דנשאבימ

 : םתפה הָוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ ןאשיא

 ז ןמ ךנא | דיאמרפימ ןינג הֹוהְי דנואדכ אריז

 ןאהאשראפ האשדאפ לָבָב האשדאפ רַצאְרְרַכּובְנ

 הבארעו ןאבסַא אב רצ רב לאמש ףרט וא אר

 : דוא םָהאוכ ימיטע קלבו תיִיִעמְגו ןאראוסו אה

 רַהאֹוכ רישמָשְב ארהַצ רד ארת ןארַתְכֹד וא

 רֵגנַפו דומָנ דַהאֹוכ אֹנְב ות ָךֵצְב אה גרבו תשכ

 אה סרתמו תכאס דהאוכ ות רבארב רד אה

 קינֶגנמו : תשאד דהאוכ אפ רב ות רבארב רד

 תיאה גרב הדרוא תיאה ראצה רב אר דוכ יאה

 : תכאס רהאוכ םדהנמ דוכ יאה רַנַת אב אר

 ךרג הכ דוב דַהאֹוכ דאיז רדק ןָא ׁשנאבסַאו

 תיאה הזאורדב ןוגו דינאשופ דהאוכ ארת אהנָא

 ימ רד ראד הנכר ךהֶׁשְב הכנאננ דש לַכאד

 הבארעו ןאראופ יארַצ וא תָיאה ראצח דנָא

 אי הבו : דידרנ דהאופ לזלותמ אה הכסלאכו אה
 לאמ יאפ אר תיאה הֶנוכ ָהָמַה דוכ ןאבסַא םס
 אנו תשכ דהאוכ ריׁשֹמַׁשְב ארת להַא הדרכ
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 הכ איבנה לאקזחי באתכ

 ות ןאימ רד אר דוכ יאה המיַכ דנײאמנ ףרַצַת

 דנהאוכ אפ רב ות רד אר שיוכ יאה ןכסמ הדו

 ארת ךישו דרוכ דנקאוכ ארת ָהימ ןאשיאו דומנ

 (ןימזו) ןארתש האגמארָא אר תַברו :דישונ דנַהאוב

 דינאררג םֶהאּו אה הלנ ָהאג באופ אר ןומע נב
 :םַתֹסַה הָוהְי ןמ הכ תסנאד דיהאוכו

 ןימז רב ות הכנוג דָיוגימ ןינָג הֹוהְי דננאדכ אריז

 ימאמתבו יבוכ ימ ןימָז רַב אפו ינזימ ךתסד לֶאְרְש
 ןמ ןאה ןירב אֹנְב + ײאמַעמ ידאש רוכ לֶר ָהְיכ
 ארתו דרכ םַהאֹוכ זארְ ות רב אר דוכ ָתסד

 ןאיִמ וא ארתו תכאס םהאוכ אה תמא נאראת

 דובאנ אה רֶוָשַכ ןאיִמ זא התכאס עטקנמ אה םוק

 םשאב התכאס ךאלה את ןוו תבאס םַהאוכ
 :םתכַה הָוהְי ןמ הכ תסנאד יהאוכ האגנָא

 רעו בָאֹומ הכנוג דוגמ ןינְג הֹוהְי דנואדכ

 עימנ ךננאמ לֵאָרְׂשִי ןארנאכ ךניא הכ דנַא התפג
 ךודח ןמ ךניא ןירב אֹנְּב : דנשאבימ אה תמא

 יאה רהַׁש וא ינעי אה רהש וא אר בָאֹומ

 תומישי תיִב ינעי רשאבימ ןימז רכפ הכ שדודח

 יארְב : תכאס םהאוכ חותפמ הָמָתִיִרְקו ןועְמ לע
 םַהאֹוכ חותפמ) ןומע יֵנְב אב ארנָא קרשמ יֵנְב
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 איקת הכ איבנה .לאקוחי באתכ
 ינְב את דאד םהאוכ ןאשיא רַצַתְבּו (תכאס

 : דנושנ רוכדמ אה תמא ןאיִמ רד רניד ןומע

 אי תסנאד דנַהאוכו דומנ םהאוכ ירואד בָאומ רבו

 : םשאב ימ הֹוהְי ןמ הכ

 גי םּודֶא הכ תהָנ ןיא זא ריוגימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ

 רדו דנא הדישַכ םאקַתְנָא הָדּוהְ ןאדנאכ זא

 הריזרו םיטַע יאטַכ ןאשיא וא ןדישכ םאָקַתְנֲא

 גי דיאמרפימ ןינָג הֹוהְ דנואדכ ןירַב אֹנְב : דנַא

 ןאסנא הדרכ וארד םֹורָא רב אר דוכ תסד

 ארנָאו תכאפ םַהאֹוכ עֶמַקנמ ןַא וא אר םִיאֹהָב

 דנהאוכ ריִשֹמַׁשְב ןְדְד את ןַמיִּת וא הדרכ ןאריו

 יי דו םאֵקֲתְנַא לֵאָרׂשִי דוכ םֹוכ תפרבו : ראתפא
 בצו םשָכ קֿפאומו דישָכ םהאוכ םֹורֲא וא אר

 הָוהְי דנואדכו דֹומָנ דנַהאוכ למע םֹוהֲא הב ןמ
 :דימהֿפ דנַהאוכ ארמ ָםאקַתְנִא הב דַגימ

 ומ םאקתנֲא ןאיניטסלֿפ הכנוָג ריוגימ ןינָג הוהְי רנואדב
 דנרישכ תכס םאקַתְנִא דוכ לֶר הניכ אבו דנרישְכ
 ₪ אנָב : דנָיאמְנ בארַכ ידָבַא ַתֹואדַעְב ארנָא את

 תסד ןמ ךניא דיאמרֿפימ ןינְג הוה דנואדכ ןירב

 אר ןאיִתיִרָכ הדומנ זארד ןאיניטְסְלַֿפ רַב אר דוכ
 לחאס ןאגרנאמ יקאבו תכאפ םַהאֹוכ עֶמקנמ
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 דכ איבנה לאקזחי באתב
 םדומנ םלַכַת םוק אב ןאדאדמאב םַפ : רו
 הכ יִנַהְנְב ןאהאנ חבצו רדמ ןמ ןז רצע תקו
 דנַהפג ןַמְּב םוקו + םדומנ למע םרוב הרש רומאמ
 הכ יאה ראכ ןיא הכ יה ימנ רַבַֿכ אראמ איִא
 באוג אר ןאשיא : דָראד תַבְסִנ הָנ אמב יֹנכימ
 : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנוארכ םאלַכ הכ םַדאד
 דיאמרֿפימ ןינָנ הָוהְי דנואדב וגב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכב
 לאלנ ךֿבֿפ הכ אר דוכ קמ ןמ ןאה הכ
 אמש אה ןאנ ַתַרְלו אמש ןאמש וראו אמש
 ןארתכרו ןארֶסֶּפו דומְנ םַהאֹוכ תַמְצַע יב תסַא

 רישמָשָב דרכ דיהאוכ ךרַת אר ןאשיא הכ אמש
 םדומנ לַמַע .ןַמ הכ יִנְנְבו : דאתפא דנהאוב
 אר רוכ ואה בראש דומָנ דיהאוכ למע אמש
 דיהאוכנ אר ןאגךרמ םאעטו דינאשופ דיהאוכנ

 אמש יאה שפכו רַפ רַב אמש יאהמאמע :דרוכ

 . דיהאוכנ הירנו םתאמ הדוב אמש יאה יאפ רד

 הרש הדיהאכ דוכ לה בבכב הכלב דרכ

 ררכ וא oe רה ₪ דוב דהא יא א אמש
 דוש עקאו ןיא הכ יניחו רומָנ דיהאוב למע אמש
 : םשאבימ הָוהְי דנואדכ ןמ הכ תסנאד דיהאוכ
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 טקת הכ ,דכ איבנה לאקזחי באתכ
 הכ תווק ןמ הכ יור רד ןאסנָא ְךַכָפ יִא ות אמאו

 ןאשיא יאה ןאג ַתעֿפרו ןאמשֶג יוזרַאו רכפ רורסו

 התפרג ןאשיא זַא אר ןאשיא ןאֹרַתְכֹדְו ןארספ ינעי

 וכ ור ןַא רד הכ :רש דהאוכנ עקאו איִא םשאב

 עמַסְב ארניא הדמָא ות ָךזנ דַבאי ייאהר הכרה

 מ יארב תנאהְד זור ןָא רד ספ : דינאסר דהאוכ ות

 רש דַהאוכ ואב דנַא התפאי יאהר הכ ינאנָא

 ןאשיא יארבו דוב יהאוכנ גנג רגיד הרש םֶלָכְתמו
 הָוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכו דוב דַהאֹוכ יִתְיֲא

 : םשאבימ

 הכ באב

 ב א יִא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלְכו
 ראדב ןֹומַע יֵנְנ רַב אר דוכ ָךטנ ןאסנא ספ

 גְב ןומע יִנָב הבו :אֹמנ תוובנ ןאשיא רצבו

 הֹוהְי דנואדכ דיונָשָב אר הוהַי דננאדכ םאלכ
 יניח ןמ סדקמ ָהְראב רד הכנוָג ריאמרפימ ןינָג

 יניח לֵאָרְׂשִי ןימז הְראב רו רש תַמְצַע יב הכ
 יניח הָדּוהְ ןאדנאֿפ הראב רַדו דידרג ןאריו הכ

 ד אנאמה ןירב אַ :יתפג הה דגתפר יריסא הב הכ

 ות רד את םנכימ םילפַת קֶרשַמ יִנָבב ארת ןמ
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 דכ איבנה לאקזחי באתב

 ראדגב אר ןָא ראדגב אר גיד דיוגימ ןינָג הוה

 רה ינעי שיאה העטק :זירְב ןָא רד זינ בָאו

 ןכ עמג ׁשנאיִמ רד אר שודו ןארְו וכינ ָהָעטק

 :ואס רפ ארנָא אה ןאוכתסא jןיִרַתָהְּב זאו

 אראה ןאוכתסאו ריגְב אר ןאדנֿפסוג ןירַתָהָּבו

 את ןאשוְנֶב בוכ ארנָא הדרכ התסד שֶריז

 התכפ תסַה שנורדנַא רד הכ יאה ןאוכתסא

 : דוש

 ןא רַב יאו דָיוגימ ןינָג הוהְי דננאדכ ןירב אנְב

 שנאיִמ רד שננז הב יגיד ןָא רב יאו זיר ןוכ ךתש

 ארנא תפא הדמאינ רד שנאימ וא שננזו תסא

 ןַא רַב הערקו רוַא ןוריב שיאה העטק הב

 שנאימ רד תכיר הכ ינוכ אריז + דושנ התכארנַא

 ןימְז רבו דאהְנ ףאצ ָהרכצ רב ארנָא דשאבימ

 ןוכ ןמ + דש הדינאשופ ךאכ וא את תכירנ

 דושנ ןאהנפ הכ םַדאֹהְנ ףאצ יהרכצ רב ארוא

 םאקַתְנִא התכיגנַא רב אר םשָב תַדֶח הכנא את

 : םֶשָכְב

 ןַא רַב יאו דיונימ ןינְג הֶוהְי דננאדכ ןירָב אֹנב

 םהאוכ גרזב אר םזיה יהָדֹות זינ ןמ זיר ןוכ ךהש

 תשוגו װרֿפיב שתאו רואיִב דאיִז זיה : תכאס
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 זקת דכ איבנה לאקזחי באתכ
 ןאוכתסאו יב ןָא רד תאָניורַאְו זאפ ארהמ אר

 אי ילאכ ָךֵגֹכַא רב ארנָא ספ :רֵשְב התכופ אה
 דדרג התכוס שפמ הרש הדיבאת את ראדגב

 דובאנ שנת דוש התכאדג ןֶא רד ׁשַתַפאָגנו
 בי אֹמַא דידרג התסכ אה תקשַמ וא וא : דֵדרנ

 שתֶא רֶד שננז ספ דמאינ ןוריב יִו זא שָראיסָב גנז

 גי ארת הבנוג תפא תחאבק ות ףאפאָגָנ רַד :דִוָשְב

 ְבֵצֹנ את אדֶהְל ירשנ רֶהאט אמא םדומְנ ריהטַת

 זא רניד םנאסרנ םאמתַא הב ות רב אר דוכ

 די הֹוהְי הכ ןמ + רש יהאוכנ רָהאט דוכ תסאננ

 תסויפ דַהאוכ עוקובו פא התפג ארניא םתסה

 דיוגימ הוה דנואדכ ספ דרֹוָא םהאוכ אָנב ארנַאו

 דומִנ םַהאֹוכַנ תקפשו תשאד רַב םיהאוכנ תסד

 קפו רבו תראתפר בסַח רבו רש םהאוכנ ןאמישפו

 ומ םאלָכו : דרכ דנָהאוב ירואד ות רַב תלאמעַא
 מ ןאסנא ָךֶסַפ יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דגואדכ

 םהאוכ ות זַא "אָתַתגַב אר תנאמשנ יוזרא ןמ ךניא

 יראָג תַמשְנ וא ךׁשַאו אמַנמ הירו םתאמ תפר

 יי פתאמ הדרמ יארְבו וש שומאכו ׁשֵכְּב הַא :רשנ

 תִיאּפב שפכו פב תרס רַב המאמע הכלב רינמ
 אר הדרמ ָםאעַטְו ןאׁשופמ אר תיאה בראשו ןכב
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 גכ איבנה .לאקוחי באתכ דקת

 ןיא ןאהו דנדומנ תַמְצְעיִב ארנָא הרש לבאר
 הכלב :דנדרנַא אָנב ןמ ַהָנאֹכ רַד אר למע מ

 הכ ריראתסְרַפ דנדמָא רוד וַא הכ ינאדרמ ךונ

 ןאשיא ןוו רש הדאתסרפ ידצאק ןאשיא ךזנ

 ידאד לג ןאשיא יארב אר  ןתשיוכ דנדיסר
 תיאה רויזב אר דוכו ידישב תנאמשנב המרסו

 הרפס הכ ירכאפ ָךַתכְב רַו :ידאד ׁשיארָא אמ

 ארמ ןנורו רוכב התסַשנ דוב הדאמַא ןָא ׁשיפ

 ןאשאיע הורג ןאוָא ןָא רדו : ידאהנ ןָא רַב במ

 וַא ןאיבאצ םיטע הורג ןַא הארמהו רש עומסמ

 רב אה דנַב תכַד הכ דנרש הדרוַא יאבאיִב

 יוד רה רס רב רכאפ יאה גאתו אה תסד

 הכ ינז ןַא ָהְראב רד ןמו : דנתשאדג אהנַא גמ

 איִא םתפג דוב הדש הדוסרֿפ יראכ אנָז רד

 אב ואו דרַכ דנהאוכ אנְז וא אב ןָאלַא ןאשיא
 השחאפ ָךנ הכ יִנֵהַנְב דנדמא רד ואבו : ןאשיא דמ

 תַחאבק ן: וד ןָאְב ןאנְגמה דנא ימ רד אה

 ספ :דנדמַא רַד הָביִלַהַאו הָלָהא ינעָי השיפ המ
 ראכ אָז ןאנז ץאצק ןאשיא רב לָדאע ןאדרמ |

 ןאשיא הכ אריז דינאסר דנהאוכ אר זיר ןוכו

 : תפא דולָא ןוכ ןאשיא תסַדְו דנשאבימ היא
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 הקת דכ , גכ איבנה .לאקזחי באתכ
 ומ ָךצְב יהורג ןמ רָיאמרפימ ןינָג הֹוהְי דננאדכ אריז

 שוושמ אר ןאשיאו תכיגנא רַב םהאוכ ןאשיא

 זמ ןָאו :דומְנ םַהאֹכ םיִלֹסַת גאראתב התכאס
 הדומנ ראס נַס אה נֵכְב אר ןאשיא הורג

 ןארַפו דרַכ דנַהאֹוכ הראפ דוכ יאה ריִׁשמׁשְב

 ןאשיא יאה הנאכ התשכ אר ןאשיא ןארַתְכֹדו
 חמ וַא אר תחאבקו : דינאזוס דנהאוכ שָתֶאְב אר

 הבנתמ ןאנז ץימְג ספ תכאס םהאוכ דובאנ ןימז

 תחאבק בָכְתְרִמ אמש לתַמ הכ רש דנַהאכ
 טמ אמש רב אר אמש תַתאבק יאסו : דנושנ

 שיופ יאה תב ןאהאנג לָמַהְתְמו דינאפר דנַהאוכ
 רנוארפ ןמ הכ תסנאד דיהאוכו רש דיהאוכ
 : םשאבימ הוה

 דכ באב

 א םאלָכ םהנ לאס וַא פהד האמ הד ןור רדו

 כ ןאסנָא ךכפ יִא : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנואדב
 ןימה םסָא | סיונָב דוכ יארְב אר זורמָא ַםסָא

 לָבַב האשדאפ זר ןימָה רד הכ ארז אר זר
 גןאדנאכ ןיא יאֹרְבו :דרנֶא םונה םלָׁשּרְי רב

 דנואדכ וגב ןאְשיִאְב הדר ילהמ זיננַא הנְתַֿפ
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 גכ איבנה .לאקזחי .באתכ בקת
 דנהאוכ ארת יאביז יאה רויז הדנכ ות זַא ארת

 וַא הכ אר תֶיְראכ אנו ות תחאבק סַפ : דרב מ

 תכאס םַהאֹוכ דובאנ ות וַא יִהָדרוַא רֶצָמ ןימז

 תֶשארפַא יהאוכנ רַב ןאשיא יוסב אר דוב ןאמשנו

 :דרֹוֲא יהאוכנ דאיִב אר רַצָמ רגידו
 ִתֹסַדְב ארת ךניא דָיוגימ ןינָג הֹוהְי דננאדכ אריז חכ

 ינאנַא תפַדְבֹו יראד תַרַפִ ןאשיא וא הכ ינאנַא

 םהאוכ םילסת רכאד תרֿפְנ ןאשיא זַא תנאָג הכ
 הדומנ ראתֿפר ץגב ָהאר וא ות אבו : דומנ טכ

 ןאירע ארתו תַפָרְג דנהאוכ ארת לצאה יִמאמְת

 נְנהַרְב הכנא את תשארג םהאוכ או הנהַרבו

 רָהאֹמ ות יִרִג השָחאפו תחאבק ות יראכ אנו

 א דרכ םַחאֹכ ותְב אראה ראכ ןיאו : רוש ל
 הדומנ אנְז אה תַמא בקע רד הכ תַהְג ןיא

 : יהתכאס םסֶגַנ ןאשיא יאה תב וא אר ןתשיוכ

 םאָג ידומנ ךולכ דוכ .רהאוכ קירָמְב הכנוָגו אל

 הָוהְי דננאדכו : דאד םַהאֹוכ ות תסדב ארוא בל

 רוכ ָךַהאֹוכ גרובו קימע חאג דיאמרפימ ןינג

 יהאוב אֹוהָתְסָאו הייִרֹכֹס לחמו דישונ יהאוכ אר

 יתסמ וַאו : רש ינאֹותַנ ןַא לַמַהַתֹמ הכ רש ל
 ינעי יבארכו תַכיַח ַםאֵג וַא רש יהאוכ רפ ןזחו
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 גקת גכ איבנה לאקזחי באתכ
 דל דישונ יהאוכ ארנָאו :הרַמאכ תרהאוכ ָםאָנ זא

 ארנַא יאה הדרוכו דימאשַא יהאוכ הַת אתו

 דנַכ יהאוכ אר דוב יאה ןאתסַפו דײאֿכ יהאוכ
 התפג ארניא ןמ הכ דיוגימ הֹוהְי דנואדכ אריז

 : םַא
 הל הכנוג דיאמרֿפמ ןינְג הוי דננאדכ ןירב אנ
 יתֹכארנַא דוכ רַכ תשפ ארַמו ידרַכ שומארפ ארמ
 דוכ יראכ אנו תחאבק לַמַחַתֹמ זינ ות אהל
 : רש יהאוכ
 ול רַב איִא ןאסנַא ָךסַּפ יִא תפג ארַמ דנואדכו

 ןאשיא הכלב דומְנ יהאוכ ירואד הָביִלֲהָאּו הֶלָחֶא
 ול הכ ארז + זאפ האנָא ןאשיא תאפאגר וַא אר

 תפָא דולָא ןéוכ ןאשיא תפדו דנַא הדומנ אנ
 רנַא הרש אנז ָבֶכַתְרִמ שיוכ יאה תב אבו

 דנדוב הדייאז ןמ יאֹרְב הכ זינ אר דוב ןארַַפ
 התכוס את דנַא הדינארדג שָתֶא זא אהנָא תַהְגְב
 זל הדרַכ ןמב םה ארניא ןַא רב הואלעו + דנש
 תַמְצִע יב ארַמ םסדְקָמ זור ןאמַה רד הכ דנַא
 : דנָא הדומנ תמרח יב ארמ יאה תבס הדרכ
 טל שיוכ יאה תב יארְב אר דוכ ןארַספ ןוִג אריז

 ןמ סדקמב זר ןאמה רד דנדוב הדומנ חָבָד
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 גכ איבנה לאקחחי .באתכ

 ןאדרמ יאה תרוצ אריז דומנ דאיז אר דוכ יראכ

 רֹוצַת ינעי דוב הרש שקנ אה ראוד רב הכ

 הדש הרישכ רׁשְב הכ אר ןאינאדלכ יאה
 אה דנָב רַמַכְב ןאשיא יאה רַמַכ הכ :דיד דוב

 ןאשיא ךס רב גנב אגנר יאהמאמעו התסב

 היבשבו ןאראדרס ךננאמ אהנַא עימנו דוב הדיניפ

 תסא ןאיִנאדלַכ ןימז ןאשיא ךלומ הכ לָבָב הַא
 קשאע דאתפא אהנָא רב וא םשֶנ ןוָנו : דנדוב

 ןאיִנאדלַכ ןימזב ןאשיא ךזנ ןאלוסרו דידרנ ןאשיא
 קשע רתְסַב רד יו רונ לָבָב ןארכפו : ראתסְלּ
 סגנ דוכ יראכ אנֶז זא ארוא הדַמָא רד יזאב

 תפאי סֶגנ ןאשיא וא אר דוכ ןוָג ספ דנתכאס

 אז הכנוװ :דידרג רֿפנֲתמ ןאשיא וא יו עב
 אר דוכ תְרֶעו דרכ ראכשַא אר דוכ יראכ

 דידרג רפנתמ וא זא ןַמ ןאג תכאס ףשַבְנמ

 : דוב הרש רפנתמ שרהאוכ וַא םנאָג הכנאנג

 רה אהנַא רד הכ אר דוכ נאוָנ םאיַא וא אמא

 אנז זאב הדרוָא דאיִב דוב הדרכ אנֶז רַצָמ ןימְז

 יאה הקושעמ רַבו = : דומנ דאיז אר דוכ יראכ

 תשוג לּתָמ ןאשיא תשוג הב דיזרו קשע ןאשיא

 :רשאבימ ןאבפָא ָהֿפטנ ןוָנ ןאשיא הפ ןאגאלא
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 אקת גכ איבנה לאקזחי באתכ
 אב ןאתספ ןאיִרְצְמ הכ יניח אר דוכ יִנאוָג תחאבקו

 דנְררשַפַא תִיְנאוְג יאה הניפ ךֶטאכב אר תיאה

 : ידרָוא דאיִב

 ככ ריאמרפימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ הָביִלָהֶא יִא ןירַב אב
 ןאשיא זַא תנאג הכ אר תנאקשאע ןמ ךניא

 ןאשיא הדינאזיגנַא רב ות ָךַצְב תסא הרש רָפַנָתַמ

 גכ ינעי = + דרוא םהאוכ ות רב ףרט רה ודא אר

 עשו רּוקְּפ זַא אר ןאינארלכ ַהֵמֵהְו לָבְב ןארספ

 הכ ןאשיא הארמה אר רושָא ןארַסְּפ ַהָמַהְו עוקו

 ןאילאוו ןאמכאחו דנספ לד ןאנאוָנ ןאשיא עימנ
 ןאשיא ימאמתו דנתסה ןאראדמאנו ןאראדרסו

 דכ הבארעו אה הכסלאכו החלפא אבו : דנראוס בסא

 . ןנמ אבו דַמֲא דנַהאוכ ות רב ימיטע הוגו אה

 דנהאוכ הטאחא ארת אה דוכו אה רפסו אה

 דרפָכ םהאוכ ןאשיאָב ארת ירואד ןמו רומנ

 : דניאמְנ ירואד דוכ םאכחַא בפח רב ארת את

 הכ תכיגנַא רב םהאוכ ות ַךֵצְב אר דוכ ָתַכיַג ןמו

 תיאה שונו יניבו דנָיאמְנ למע בצנב ות אב את

 דנהאוכ רישמש אב ות | ָהייקבו דירב רנהאוכ אר

 תֿפַרג דנהאוכ אר תנארתכדו ןארספו דאתפא

 וכ סאבלו :דש דנהאוכ התפוס ׁשֵתֶאְב ות ַהַײקבו
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 גכ ,בכ איבנה .לאקזחי באתכ הצת
 ףאכש רד ןמ ךוצחב ןימז יארְבו דיאמנ אנב אר

 אר יִסב אֹמַא םִיאמָננ בארכ ארנָא את דיתסיאב

 דוכ םשכ דיוגימ הָוהְי דנוארכ ספ : םַתֹֿפאיֵנ אל

 ַשַתֶאְב אר ןאשיאו םַא התכיר ןאשיא רב אר

 רב אר ןאשיא ָתירַמ התכאס ךאלַה שיופ ב
 : םא הדרוא דראו ןאשיא ר

 הכ.-.םאכ

 יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ אל בא
 :דנדוב רדאמ ךי ְךַתְכד ןז וד ןאפנַא ספ

 אנֶז דוכ ִנאֹוְג רד הררַכ אנְז רֶצְמ רד ןאשיאו

 אר ןאשיא יאה הניס אַגנָא רד דנרש ראכ

 אר ןאשיא תראכב יאה  ןאתסַפו דנדילאמ
 הָלָהֲא רַת גרוב ןאשיא יאה םאנו : דנדרשפא
 הדוב ןמ ןָא וא ןאשיאו דוב הָביִלַהֶא וא ךהאוכו
 ןאשיא יאה םאנ אמַאו דנדיאז ןארַתְכדו ןארספ

 : םלָשּורי הָביֵלָהָאֹו רשאב ימ הרַמאס הֶלָהֶא
 ןאבחמ רבו רומָנ אנו התפאת ור ןמ וא הֶלְהֶאו
 דנדוב וא ךןאגמ הכ ןאיִרּושַא רב ינעי דוכ

 סבלמ יג ןאמסֶאְב הכ ינאסָכ : דידרג קשאע ו

 ןאנאוָג ןאשיא הָמה הכ ןאראדרַפו ןאמכאח דנדוב
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 גכ איבנה .לאקזחי באתכ

 ןאׁשיאָבו : רנדוב ראופ בסַא ןאפראפו דנספ לְד
 דוכ יגשחאפ רושא יִנָב ןאנְךיזג רב ָעימגְב ינעי

 ינאנַא יאה תב עימָנ זא אר רוכו דומָנ לרב אר .
 : תכאסימ סגנ דובימ קשאע ןאשיא רב הכ

 ְךרַת דומג ימ רַצַמ רד .הכ אר רוב יגשחאפו
 וא אב שיינאוג םאיַא רד ןאשיא הכ אריז דרכנ

 טצת

 ז

₪ | 

 .ארוא ָתַראכְב יאה ןאתספו דנׁשימ באוכמה

 : דנתכירימ ו רַב אר דוכ יראכ אנז הררשפַא

 תסדב ינעי שנאקשאע תסדב ארוא ןמ אֶהְל
 ריורומ קשע ןאשיא רב וא הכ רֶׁשֲא יִנֵב
 ףשכנמ ארוא תַרֹע ןאשיא הכ + םַדמְנ םילפַ
 אֹרֹואְו דנתפרג אר שנארַתַבִדו ןארספ : התכאס
 דידרַנ תַרְבֲע ןאנז ןאימ רד הב דנַתׁשכ רישמָשְב
 הָבילֲהֲא שרהאוב ןונו = + דנדומנ ירואד יו רבו

 רַת דאיִז וא וא שיוכ יזאב קשַע רד דיד ארניא

 שרהאוכ יראכ אָז זא רתשיבו דידרנ רַת רָמאּפ
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 ביפ דיהרג קשאע רושא יִנָב ךבו חה עב אנ]

 דנדוב וא ךואנמ ןאראדרסו ןאמכאח ןאשיא ץימג

 ןאנאונו ראֹוַפ בסַא ןאסראפו ינוָג ןאמסָאב למ
 גי הדידרנ םגנ זינ וא הכ םדידו :רנדוב דנספ לד
 אנְז ספ : תסא הדוב ךִי ןאשיא יוד רַה קירטו
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 בכ איבנה לאקוחי באתכ וצת

 םהאוכ דובאנ תנאיִמ וא ארת תאסאגנ התכאס

 רש יהאוכ תַמְצִע יב אה תמא רטנבו + תכאס וט

 : םתפה הָוהְי ןמ הכ תסנאד יהאוכו

 ספ יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ ָםאלְכו ₪ זי
 דנַא הרש דרד ןמ ךזנ ns ןאדנאֿב ןאסנָא
 הרוכ ןאיִמ רד ברו ןַהָאו יורו סַמ ןאשיא עימו

 : דנַא הדש הרקנ דרדו

 יֵמַה הכנוג ריוגימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ ןירב אֹנְב טי

 רד אר אמש ןמ אֹּרָהְל דיא הרש דרד אמש
 הרקנ הכנאגג : רומנ םהאוכ עמָג םֶלָשּוהי ןאיִמ כ

 הדרכ עמג הרוכ ןאימ רד אר יורו ברכו ]האו סמו

 ןאנגמה רוש התכארג את דנַמָדימ אהנַא רב שַתַא

 הדרכ עמג שיוכ םשכ תַדֲחו בצג רד אר אמש ןמ

 ;תכאדג םַהאֹוכ אר אמשו ראהנ םהאוכ ןֶא רד

 אמש רב אר דוכ בצנ ַשַתֶא הדרכ עמג אר אמשו אב

 : דיוש התכאדג ׁשנאיִמ רד הכ רימד םַהאֹוכ

 רושימ התכאדג הרוכ ןאימ רד הרקנ הכנאנג בכ

 רש ריהאוכ התכאדג שנאימ רד אמש ןאנגמה

 שיוכ םשַב ַתַרֲה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד דיהאוכו

 :םא התכיר אמש רב אר גכ

 יִא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלְבִו דב
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 וצת בכ איבנה לאקזחי באתכ
 הכ יתפַה יניִמְז ות וגב ארוא ןאסנַא ךספ
 ות רב בצג ןור רד ןאראבו דש יהאוכנ רָהאט

 הכ שנאימ רד ןא יאיִבנַא ָהנתּפ : דיראב דהאוכנ

 אר ראכש הכ ןאֹרנ ריש לֵתָמ ןאשיא רשאבימ
 אר םסיאפנו אה גננו דנרוכימ אראה ןאָג רַרָדיִמ

 : רנזאסימ דאיִז שנאימ רד אר ןאנז הויבו דנַרביִמ

 תאפוקומ הריזרו תפלאכמ ןמ תַעירשְב שנאנהאכ
 סדקמ ו סדקמ ןאימ רדו דנזאסימ לאלַח ארַמ
 ימנ קרֿפ רהאטו םִנָנ ןאימ רדו דנהד ימנ זימַת
 ימ ןמ יאה תבס- זַא אר דוכ ןאמשְנו דנרארג

 הדידרַג תמרה יב ןאשיא ןאימ רד ןמו דננאשופ

 וכ דנזיר ימ ןוכ הדנרד ןאגרג דננאמ שנארורס : םא

 קח אנ ךוס את דאמָנ ימ ךאלַה אראה ןאָנ
 חכ דודנָא טאלמ לגב אר ןאשיא ׁשיאיִבנַאו + דנְַבְב

 ןאשיא יארְבְו דנניב ימ לטאב יאה איִאור הדומנ
 ןיננ הָוהְי דננאדכ הכ דניוגימ הדז גורד לאָפַת
 םוקו :הדומננ םלַכַה הָוהְי הכנָא אב תסא התפג
 בצ) אר רניד ְךי לאמו הדומנ םלפ תרשב ןימז
 הדומנ אֿפָג ןאניכְסַמו ןאריקפ רבו דנַא הדרַכ
 :דנַא התכאס םולטמ יֿפאצנָא יבב אר ןאבירג
 ל ראויד הכ םדיבלט אר יסכ ןאשיא ןאימ רד ןמו
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 בכ איבנה לאקזחי באתכ רצת

 בכ .באב

 : תפג הרש לואנ ןמ רַב דנוארכ םאלכו א
 איִא .דומנ .יהאוכ .ירואד איִא ןאסנַא ָךֶסָפ יא ב

 ארנַא ספ דומנ יהאוכ ירואד זיר ןוכ רהש רב

 דננאדכ וגו :זאס האגָא ׁשֲתאֹכאָגְר המה וא ג

 רד אר ןוכ הכ ירהש יִא ריאמרפימ ןינג הֹוהְ

 הכ יִא דַכָרְב ות לגא את יזירימ תדוכ ןאיִמ
 סְגנ אר ןתשיוכ התכאס דוכ ְךֵצְב אראה תב

 רש םכגמ יהתכיר הכ ינוכ בבסב : יהדומנ ד

 הנ רמ םננ יהתכאפ הכ אה תב בבסבו

 יאהָתֹנֲא הב הדרוָא ךידזנ אר שיוכ לְנַא אדָהְל
 תמא ךזמ ארת ארֶהְל יהָרְר דוכ יאה לאס
 הרינאדרג הרַכסמ אה רֶושָכ עימנ ָךזנו ראע אה

 הכ ינאנָא הַנְתֿפ רפ יִאְו םאנ דילפ יִא :םַא ה
 ות רב דנא רוד ות וַא הכ ינאנָאו ךירזנ ותְב

 לֵאָבְׂשִי ןארהס ךניא :דומָנ דנַהאוכ היִרס ו
 רד יזיר ןוכ .בכתרמ שיוכ תֹוק ָךדָקְב סכרה

 ןאיִמ רַד אר רדאמו רדפ : דנדובימ ות ןאיִמ ז

 ות ןאימ רד אר ןאבירגו דנָדומנ תנאהַא ות

 רַד ןאנז הָויבו ןאמיתי  רֶבו דנתבאס םולטַמ
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 בכ איבנה .לאקזחי באתב

 ארַמ יאה סַדְקַמ ותו :דנַדומנ םַתַס ות ןאימ
 :ידומנ תַמְצְע יב אֹרַמ יאה תֹבַפ הדרמש ראוכ

 ימ ימאמנ ןוכ ןתכיר תַהְנְב ות ןאיִמ רד יצעבו

 ימ אדג ות ןאמ רד אה הוכ רו דנדומנ
 :דנרש ימ תחאבק בָכַתְרמ ות ןאיִמ רדו דנדרוכ

 דנתכאסימ ףָׁשֹכנמ ות ןאיִמ רד אר ןארַרפ תרועו

 :דנרומנימ תַמְצִע יב ות ןאיִמ רד אר ץיאח ןאנמ
 תשז למע דוכ היאסמה ןז אב ות ןאיִמ רד יכי
 דרכ תַמְצַע יב רגב אר שיופ םורע ירנידו דומנ
 לילד אר דוכ דפ ָךַתְכד ינעָי ׁשרַהאוֿכ ירנידו
 השר ןוכ ןתכיר תַהְגב ות ןאימ רדו : תכאס
 היאסמה לאמ ותו דַנָתְפְר הברו דוסו .דנדרוכ
 ידומנ שומארפ ארמו ידרכ בצג רוב אר רוכ
 ןמ ןאה ארֶהְל : תסָא ןיא הָוהְי דנואדכ לוק
 בבפבו יהרש ןָא ָךְבִתְרִמ הכ ות ץרַח ְבַנסְב

 דוכ יאה תסד יהָתֹכיִר תַדוכ ןאיִמ -ד הב ינוב

 ותָב ןַמ הכ ימאיַא רד ספ : םנזמ םַהְב אר
 תיאה תפדו ױק תַלד איִא םנאסְר  תאפאכמ
 םלכת םַתסַה הוי הכ ןמ דוב רהאוכ םַכחֹמ
 ןאימ רד אדתו : דוא םַהאֹוכ לַמַעְבְו םדומנ
 קרפתמ אה רושַכ ןאימ רדו הדנכארַפ אה תמא
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 אכ איבנה לאקזחי באתכ בצת
 לָאופ םיפָרְת וא הדז םֶהְב אראה ריתו דַנז לאָפַת

 לאֿפת שתפאר ָתְסְרְב : דַרגְנמ רנו דנכמ בכ

 ןאהרו דנכ אפ רַב אה קינגנמ את תַא םלָשּורי
 גנאב לג הב אר זאוָאְו דיאשגב ראתשכ יארְב אר
 רָב אה הזאורד רב אה קינגנמו דיאמנ דנלב
 : דואמנ אנַב אה גבו רואפב אה רֶננָפְו דנכ אפ
 הדרוכ אהנָא יארב םסק הכ ןאשיא רטנ רד ןכיל
 אר ןאשיא ָהאֹנג ואְו דיאמנימ לטאב לאֿפה דנא

 ןירב אֹנְב :דנׁש ראתֿפְרְג את דרוָא ימ דאיִב דב

 יאה ריצקת אמש הכנוג דיוגימ ןינָג הוהְי דנואדב

 רד אר דוכ יאיאטכו התכאס ָׁשַננמ אר שיוכ

 אר דוכ ןאיצע הדומנ רַהאֹמ שיוב לאמעַא המה

 תכד דיר הדרוא דאיִב ןוג סָּפ רידינארוא דאי
 .הכ לֵאָרׂשִי ךירש סיאר יִא ותָו : רש דיהאוכ ריג הכ

 ןאמז רַד ות לֶגָאְו יהל חורגמ ךלקמ כב
 ןינג הֹוהְי דנואדכ :תסא הדיסר רַכָא תוקע
 ראד רב אר גאתו ןכ רוד אר המאמע דיוגימ
 תסא תסַפ הכ אר הָננֲא דֶנאמ דהאובנ ןינְג

 : ןכ תספ תסַא דנלב הכ אר הנאו אֹמְנ דנלב
 ןיאו תכאס םהאוכ ןוגנרס ןוגנרס ןוגנרס ארנַא ןמו וב .

 הכ דִיאיִב םַכ ןָא את רש דחאוכנ עקאו רניד
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 גצת אכ איבנה לאקזחי באתכ
 :דרכ םַהאֹוכ אטע יַוֵב ארנָא ןמו רשאבימ וא קח

 חכ דנואדכ וגב הדרכ תֹֹובנ ןאסנַא רספ יא ותו

 ןינְג ןאשיא שנז רֶסו ןומע יִנָּב הראב רד הוה

 ראתשכ יאֹרְב רישמש רישמש הכ וגב דיאמרפימ

 את הרידרנ ילקיצ תאו תסַא הרש הדישכ

 = טכ הדיד לטאב יאיִאור ות יאֹרְב הכנונ + דָוָשָב קארב

 ארת את דנַא הדז גורד לאֿפַה ות יארבו דנַא

 לְגַא הכ דנראלגב רירש ןאלותקמ יאה ןררנ רב

 ל אלָהְל :תסא הריסר רַכֲא תבוקע ןאמז רד ןאשיא
 ינאכמ רד ות רַבו ןאדרנ רב שפאלג הב ארנא

 יהתפאי דלות הכ ינימְז רו יהָרש הרירֿפָא הכ

 אל םָהאּוב ות רַב אר רוכ םשכו : דֹומָנ םהאוכ ירואד

 דימד םהאוכ ות רב אר דוכ טיג ׁשתַאו תכיר

 ןדומנ ךאלה יאֹרְב הכ ישחו ןאדרמ ַתסַדב ארתו
 כל שתֶא יארְב ותָו + דומנ םַהאֹוכ םילפַת דנָא ךאלאָנ

 דָנאֹמ דקאוכ ןימז ןָא רד תנוֿכנ רש יהאוכ םזיה

 הֹוהְי הכ ןמ אריז רש יהאוכנ הדרוָא דאיִב ספ

 :םַא הדומנ םלַכַת םַתסַה
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 אכ איבנה לאקזחי באתכ צת
 התכאדג אה לד ָהמָה הכ ארז דא ימ הכ
 אה ןאָג ָהָמַהו הדיררנ תסס אה תסד יִמאמתו

 דהאוכ באתיב בָא לּתְמ אה ונאז עימנו הריהאכ
 דִיִא ימ ןַא אנאמַה דיוגימ הֹוהְי רנוארכ :רש

 : תסויָּפ דהאוכ עוקובו

 יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רב דנוארכ םאלַכו טח
 ןינְג דננאדכ וגב הדרַכ תֹֹובנ ןאסנַא ךַסֶּפ

 הרש זית רישמש רישמש הכ וגב ךיאמרֿפימ

 את תפַא הרש זית : תסַא הדידרנ ילקצ זנו י
 רש קארב את הדידרנ ילקיצו דיאמְנ ראתשכ
 ַהֵמַה ןמ ךספ יאצע םייאמְנ ידאש אמ איִא סַּפ

 ילקיצ יארְב ןָאו + דראמשימ ראוב אר ןאתכרָד א
 ןיאו דנריג תסַדְב ארנא את רש הרדאר ןרש
 ָתְסָרַב את תסַא הדידרנ ילקיצו הרש זית ךישמש
 : דָוש הדאד לֶתאק

 אריז אמְנ הללו רוָא רַב דאירפ ןאסנָא ְךֵכָפ יִא ב
 לֶאְרשָי ןארנרס עימג רבו ןמ םוק רַב ןיא הכ
 ןמ סוק רב רישמש ָבבְסְּב אה פרח יָא ימ דראו
 :ןוב תסד דוכ ןאר רַב אֹלֲהְל תסַא הרש ץֶראע

 רֵנַא דוב רַהאֹוכ הָנֹו תסַא ןאֹהָתְמֲא הכ אריז ג
 רניד דַראמְׁשִמ ראוכ (אר ןארניד) הכ יאצע
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 אצת אכ איבנה .לאקזחי באתכ
 די ְַפַּפ יא ותו : תפא ןיא הוהְי דנואדֹכ לוק רשאבנ
 ןוב םַהְב אר דוכ יאה תסדו ןכ תַֹבַנ ןאסנא

 ןאלותקמ רישמש דושב רארכת םּווס ָהֲעֿפה רישמשו
 אר ןאשיא הכ םיַע לותקמ ןָא ךישמש תפא

 וט הזאורד המה ךצב יהדנרב ךישמש :דנכימ הטאחַא
 התכאדג אה לד את םדאד רארק ןאשיא אה
 קארב (רישמש) הֶא דָוָש הדאיִז אה תָכאלַהו דש
 מ הרש עמג : תסַא הדש זית ראתשכ יארבו הדידרג

 ףֶג בנאגב הדידרג התסארַאו ןרב תסאר בנאנב

 הָנוַתמ תיאה ראסכר הכ רט רַהְב אמנ הגות

 זי םתאוכ םַהָב אר דוכ יאה תסד זינ ןמו : דשאבימ

 דינאררנ  םהאוכ ןכאס אר שיוכ םשכ תדחו דז

 הי םאלכו :םַא הרומנ םלַכַת הב םתסה הָוהְי ןמ

 טי רפפ יִא ותְו :תֿפג הרש לזאנ ןמ רב רנוארב
 ךישמש את אמ ןייעַת דוכ ָתהָנְב האר וד ןאסנא

 אהנַא וד רַה דִיאיִב אחנָא זַא לבב האשדאפ
 ןכ אפ רַב יתמאלעו דָיִא ימ ןוריב ןימְז ָךָי זא
 כ יהאר + אמנ אפ רַב רהש האר ָךכ רַב ארנַא

 הָדּוהְיבו ןומע ינָּב תַבַר הב רישמש את אמָנ ןייעת

 .אכ לֵבָב האשראפ הכ אריז : דָיאיִב עינמ םלָשּורי רד
 את תסא הדאתפיא האר וד ָךפְב האר האש רב

491 



 כ איבנה .לאקזחי באתכ הפת
 ריהאוכ האננַא םֵרואיִב םהרְב אמש ןארדפב ארנַא

 קירַמ אָגנָא רַֹו : םתסה הָוהְי ןמ הכ תסנאד גמ

 - המ
 ומ

 - מ

 ןתשיוב הכ אר שיופ לאמָעא ימאֹמַתו דוב יאה
 דיהאוכ דאיִב דיא התכאס סְנְנ אהנָאְב אר

 ריא הררכ הכ חיבק לאמעַא ָהַמה וַאו דרוָא
 :תשאד דיהאוכ הורכמ דוכ ךֶמנְב אר ןתשיוכ

 ריאמרפימ הָוהְי דאדכ לֵאָרְׂשִי .ןאדנאכ יא
 הנו דוֿכ ַםסָא ךטאכ ץחמ אמש אב הכ ימאננה
 לאמעַא קפאומ הנו אמש חיבק ךאתפר יאס

 דיהאוכ האננָא םשאב הדומְנ למע אמש ְךַסאֿפ

 : םַתֹפַה הוהְי ןַמ הכ תסנאד
 רספ יִא : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנואדב םאלכו
 תמסבו זאפ הֶגַוְתמ בונג ףֵרַמְב אר דוכ יור ןאפנַא

 תֹובַנ בֹנְג יארחצ לנג רו אֹמָנ םלַכַת בוננ
 ןנָשָב אר דנואדכ םאלֶכ וגב בונָג לגנג ןָאבו + ןכ

 רד ישתאא ןמ ךניא דיאמרֿפימ ןינָג הֹוהְ דנואדכ

 תכרד רַהֹו זבפ ָתֹכַרְד רַה הכ םתרֿפַא ימ ות

 ןַא בַהַתלִמ ביהָלֹו דינאזוס רַהאֹֿכ ות רַד לג
 את בונג זַא אה יור המהו רש דהאוכנ שומאכ

 רב יִמאמְתְו :דש רַהאוכ התכוס ןֶא זַא לאמש חמ
 םֵא התכורפַא ארנַא הוהְי ןמ הכ דימהפ דגהאוכ
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 טפת אכ ,כ איבנה .לאקזחי באתכ
 טמ דנוארכ יֵא הַא םַתֿפג ןמו :דַרידַפַנ ישומאכ את

 לָתַמ וא איִא דנגימ ןמ ָּהְראב .רד ןאשיא הוהְי
 ; דַרְוֶא ימָנ אה

 אכ באב

 ג א יא + תפג הדש לזאנ ןמ רַב דננאדכ םאלכו
 ראדב םֶלָשּורְי יוסְב אר דוכ יור ןאסנַא רספ
 ןיממו אֹמָנ םלכת סדקמ ךנלב אה ןאכמְב
 ג דנואדכ וגְ לֵאָרְׂשִי ןימזבו :ןכ תֿובנ לאש
 ךישמשו םתסַה ות ְךַצְב ןמ ךניא דיאמרפימ ןינָג
 אר ןארירשו ןאלָדאע הדיִשַכ שֿפאלַג זַא אר רוכ
 ד ןאלדאע הכנוָגו : תכאפ םהאוכ עטקנמ ות ןאימ זַא

 אנְב םזאפימ עטקנמ ות ןאיִמ זַא אר ןארירשו

 את :בּונְג זַא רָשַב מאמת רב ןמ ישמש ןירב
 ה ימאמתו : רַמֶא רחאוכ ןוריב שפאלג זַא לאמש
 דוכ ךישמש הָוהְי ןמ הכ רימהפ רנהאוכ רַשַב

 רַב ןאב זאב את םֶדישַכ ןוריב שפאלנ וַא אר
 ; רדרגנ
 ו יגָתסַכְש אב שבב הֶא ןאסנָא ספ יִא ות ספ

 ז רנַאֹו :שָכְב הֶא ןאשיא ְךַמְנב תכס תְרארַמו רַמַכ

 יהֶזאוָא ָבֵבְֹב וגב ישכימ הֶא אֹרָנ הכ דנג ותַב
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 כ איבנה לאקזחי באתב = ופת
 זַא ןמ איִא לֵאָרְׂשִי ןאדנאב יִא ספ דיזאפימ םננ
 דיאמרֿפמ הָוהְי דננאדכ םֵׁשְב הדיבלמ אמש
 םאוכנ הריבלמ אמש וַא הכ םסק םדוכ ַתאיַחְב

 זגְרַה דנכימ רוטכ אמש ךטאבב הנו :רש בל
 תַמא לֶתָמ דינכימ לאיָכ הכ רש דָחאוכנ עקאו
 (יאה .תב) הריררג אה רֶשֵכ ליאבק ךננאמו אה
 אריז = + דומָנ דיהאוכ תדאבָע אר גנו בגל

 הכ םפק םדוכ ָתאיַחְב דיאמרפימ הָוהְי דננאדכ

 םשכו התשארפא רב יוזאבו יוק תפר אב הנָיארַה

 : דומָנ םַהאֹוֹכ תנטלס אמש רב הרש התכיר
 הדרוָא ןוריב אה תַמא ןאיִמ א אר אמשו דל

 התכיר םשכו התשארפַא רב יוזאבו וק תסַדְב

 הרש הרנכארפ אהנַא רד הכ יאה ןימז וַא הרש

 ןאבאיבב אר אמשו :רומְנ םַהאוכ עמַג דיא הל
 ורב ור אמש רַב אָננָא רד הדרנָא רד אה תַמא

 הבנאנג דָיגגימ הֹוהְי דנואדכו : דומְנ םַהאֹוכ ירואד ול

 ירואד רֶצַמ ןימְז ןאבאיִב רד אמש ןאררפ רַב

 : דומנ םהאוכ ירואד אמש רב ןיננמה םדומְנ

 רד דהע ָךְנַבְב הדינארדג אצַע ךיז אר אמשו ל

 וַאְו הדש דֶרַמְתִמ הכ אר ינאנָאו :דרוַא םַהאֹוכ חל

 םהאוכ אדג אמש ןאיִמ זַא דנַא הדידרג יצאע ןמ
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 זפת כ איבנה לאקזחי באתכ
 . ןוריב ןאשיא ָתַבְרִג ןימְז זַא אר ןאשיאו דומנ
 דנַהאונ לֿאד לארי ןימְמ ןכיל דרַא םַהאוכ
 טל אמא :םתפַה הוהְי ןמ הכ תפנאד דיהאוכו רש
 ןינְג הֹוהְי .דנואדכ לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יִא .אמשְב
 התפר דוכ יאה תב דונ אמש המה דיוגימ

 ןיא זַא רעב ןכיל דינכ תדאבַע אר אהנַא

 סודק ָםסָאו דאד דיהאוֿכ שוג אְרַמ התבלַא
 תַמְצַע יב דוכ יאה תבו איאדַה אב רניד ארמ

 מ דיאמרפימ הֹוהְי דנואדכ אריז + תכאס רדיהאוכנ

 םאמת לארי ךנלב .הוכ רב ןמ סדקמ הוב רד
 תדאבָע ארמ אָגנָא רד "אעימג לֵאָבְׂשִי ןארנאב
 הרש יצאר ןאשיא וא אָגנָא רַרֹו דרכ דנהאוכ

 אמש יאיאדַה יאה רבֹוװ אמש ינרינאבנג יאבד

 :דיבלַט םהאוב אמש תאֿפוקומ ִמאֹמָת אב אר
 אמ אמשו םַרוֲא ןוריב אה תַמא וַא אר אמש ןוגו
 הרש הדנכארפ אהנַא רַד הכ יאה ןיִמָז וַא אר

 אמש יוב שוכ יאיאדָה האגנָא םָיאמְנ עמג דיא

 אה תמא מנו דרכ םַהאוכ לובק אמש וַא אר

 במ ]וגו + דרש םהאוכ הדרכ סירקת אמש ןאיִמ רד

 רד הכ ינמוְב ני לֵאָרְִׂי  ןימוב אר אמש
 הכ םתשארפא רב אר דוב תסד שא הראב
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 כ איבנה לאקוחי באתכ
 דנרומננ ךולס ןמ ןײארֿפב הרש יצאע ןמ וַא
 דַרֹוֲא אָנְב אר אהנַא הכ רַה הכ אֹרַמ םאכחַאו

 דנתשארנ האגנ דנאמ רהאוכ הדנז אהנַא וַא

 תמרחיב ארמ יאה תבסו דנַרֹומָננ לַמַע אהנאבו
 רב אר דוכ םשכ הכ םתפג האגנַא דנתכאס

 רד ןאשיא רב אר שיוכ בג התכיר ןאשיא

 תפד ןכיל :דינאסר םַהאֹוֿכ םאמתַא הב ןאבאיִב
 דוכ ָםסָא רטאכ ץחמ הדינאדרנ רב אר דוכ

 ןאשיא הכ יאה תמא ָךטנְב ןָא את םַרֹומְנ למע
 : דושנ תמרחיב םדרוא ןוריב אהנַא ָךוצהְב אר

 ןאבאיִב רד ןאשיא יארְב אר דוכ תסד זינ ןמו

 תמא ןאִמ רד אר ןאשיא הכ םתשארפַא רב

 אה רֶושִכ רד אר ןאשיאו םיאַמְנ הדנכארפ אה"

 אָגְב ארמ םאכחא הכ אריז : םזאס קרפתמ

 יאה תבפו דנדרמש ראוכ ארַמ ץַײארֿפו דנדרואינ

 תב וסב ןאשיא ןאמשְנו דנתבאס תמדחיב ארמ
 ןמ ןירב אנְב ; דובימ ןארנְנ ןאשיא ןארַרפ יאה

 הכ אר ימאכחאו דובנ וכינ הכ אר .יציארפ זינ

 ןאשיאו : םדאד ןאשיאב דננאמנ הדנז אהנַא וא

 םחר הכ אר סכרה הב ןאשיא יאיאדַהְב אר

 םתכאפ םגנ דנדינארֶדגיִמ ׁשֹתֶא וא דושגימ אר
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 הפת כ איבנה לאקזחי באתכ

 ןמ הכ דננאדבו םזאס האבַת אר ןאשיא את \

 מ ןאדנאכ ןאסנָא ָךַסָפ יא ןירַב אנְב : םתסַה הֹוהְי

 דנואדכ ונֶב .ןאשיאָב הדרַכ באטְכ אר לֶאְרְשי

 ןארַרּפ זינ העפד ןיא רַד דיאמרפימ ןינָג הוהְי

 הכ אריז : דנדיזרו רפכ ןמְב הדרכ תנאיִכ אמש

 אר דוכ ַתסַד הכ ינימְזְב אר ןאשיא ןוִג הכ
 םַהָרְב ןאשיאְּב ארנָא הכ םדוב התשארפַא רַב

 ָתֹכַרְד רַהו דנלב לת רַהְב האגנָא םַדרוֲא רד
 אָגנָא רד אר דוכ ַתָיאבָדו דנתכאדנַא רטנ ןשכ

 אר שיוכ זיגנא בצנ יאה ינאברקו דנַדומְנ חבד

 אר דוכ יוב שוכ יאיאדַה אָגנָא רדו דנדינארְדג

 אר דוכ  ינתכיר יאיאדַה | אגנָא רדו  דנדרוא

 מכ הכ דנלב ןאכמ ןיא םתפג .ןאשיאבו : דנַתכיר

 זורמא את א ָהסָא ספ תיִג דיורימ ןַאְב אמש

 :רשִמ הדנאוכ הַמְב

 ל הָוהְי דנוארכ וגב לאָרְׂשִי ןאדנאֿכב ןירַב אב
 ןארדפ ךאתפר הב אמש איִא ריאמרפימ ןינג

 ןאשיא תאסאָגְרְו דיזאסימ סננ אר ןתשיוכ דוב

 אל דוכ יאיאדַהו : רינכימ אֹנָז הדומנ יוריפ אר

 דינארדגימ שָתֶא זא אר שוב ןארכפ הדרוָא אר

 זורמא את דוכ יאה תב ימאמת וַא אר ןתשיוכו
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 כ איבנה לאקזחי באתכ בפת

 ךרַת אר רֶצָמ יאה תבו דרַכְנ רוד אר דוכ
 רַב אר דוכ םשכ הכ םתפנ האגנא דומננ
 ןאיִמ רַד אר שיוכ בצו תכיר םֶהאוכ ןאשיא
 : רינאסְר םהאוכ םאמְתֶא הב ןאשיא רַב רַצָמ ןימז

 ןָא את םֵדֹומְנ למע דוֿכ םסא ךטאב .ץחמ ןכיל ג
 אהנַא ןאימ רד ןאשיא הכ יאה תמא ָךַפַנ רַד

 ןררוא ןוריב אר דוכ אהנַא מנ רדו דנדוב

 תמרחיב םדינאפאנש ןאשיאָב רַצָמ ןימז זא ןאשיא

 הדרָוא ןוריב רצֶמ ןימְז זַא אר ןאשיא ספ :דושני

 ןאשיאב אר שיוכ ץיארפו : םרינאסר ןאבאיִּבְב אי

 למע אהנָאְב הכ רה הכ אר דוֿכ םאכחַאו םדאר
 םיִלעַת ןאשיאב דָנאֹמ רהאוכ הדנז אהנָאְב דָיאמְנ

 אטע ןאׁשיִאְב אר דוכ יאה תבס זינו : םדארד בי

 דושב ןאשיאו ןמ ןאימ רה יתמאלע את םַרֹומרֿפ
 אר ןאשיא הכ םתסַה הֹוהְי ןמ הכ דננאדבו

 רנ לֶאְרְשי  ןאדנאכ | ןכל : םיאמעמ | סירת :י
 ךולפ ןמ ץיארפ רד הרש יצאע ןמ וַא ןאבאיב
 למע אהנָאְב הכ רה הכ ארַמ םאכחַאו רנָדּומְננ
 רנדרמש ראוכ דנאמ הדנז אהנָא וא דִיאמנ

 האגנָא .דנרומָנ תמרחיב ראיסב אר םיאה תכפסו
 התכיר ןאשיא רַב אר דוכ םשכ הכ םַתֿפג
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 גפת כ איבנה לאקזחי באתכ
 :תכאס םַהאוכ ךאלַה ןאבאיִב רד אר ןאשיא
 יי ןֶא את םֵדֹומָנ לָמַע דוב סא ךטאכ ץחמ ןכיל
 אהנַא ָךֹוצהְב אר ןאשיא הכ יאה תמא ָרֵטֵנְב

 וט דוכ תסד זינ ןמו :דְׁשנ תַמרחיב םדרוֲא ןוריב

 הכ םַתׁשאֹרֿפא רַב ןאבאיִב רַד ןאשיא יארְב אר

 לכאד םַדֹוב הדאד ןאשיִאַב הכ ינימְזְב אר ןאשיא
 ךכפו תפיראָנ דּהשו ריִׁשְב הכ ינימְז םזאפנ

 מ םאכחַא הכ ארז :רשאבימ אה ןימז מאמת
 דנרומננ ךולכ םשארֿפְנו דנַדְרמְׁש ראוכ ארמ

 לר הכנוָג דנתבאס תמרה יב ארַמ יאה תבפו

 יןמ םשכ ןכיל : דובימ ליאמ רוב תבב ןאשיא
 םתְכאסנ ךאלה אר ןאשיא הדומְנ תַקְר ןאשיא רַב
 הי ןאֹרסַפְבו :םַדֹומָננ דובאנ ןאבאיִב רַד אר ןאשיאו
 דוכ ןארַרפ ץַײארֿפב םתפג ןאבאיִב רַד ןאשיא

 דיראדמ האנָנ אר ןאשיא םאכחַאו דייאמָנַמ ךולס

 טי [מ + דיזאסמ סֶנָנ ןאשיא יאה תֹבְב אר ןתשיוכו

 ךולפ ןמ .ץיארפב ספ םַתֹסַה אמש יארב הוה
 אר אהנַא . התשאר האגְנ אֹרַמ םאכחַאו דייאמנ

 כ רייאמְג םידקַת ארמ יאה תבסו : דירוא אגב

 דינאדָבו רשאב יתמאלע אמש) ןַמ ןאימ רַד את
 אכ ןארספ ןכיל :םַתֹסַה אמש יאדכ הוה ןמ הכ
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 כ | טי איבנה .לאקזחי באתכ פת
 ררוא הָוימ ראיסַב יאה בָא בבסב הרש סרג אה

 יארב יוק יאה הכאשו : תשאר ראיסַב הכאשו אי

 הכאש ןאיִמ רד ןָא דקו תֶשאד ןיטאלס יאה אצע
 ַתְרַתַכ וא הכ רש דנלב ידַחְב גרב רפ יאה

 בַצְנְב אמא :דידרנ ןאיאמנ שעאפַתרֶא שנאצנא בי

 הָמ יקרש ךאבו רש התכאדנַא ןימָוְבו הדנכ

 התסכש שיייוק יאה הכאשו תכאס ךשכ אר שא

 ןאלאו :דינאוכ אר אהנָא שָתֶא הדידרנ ךשלו ג
 :תסַא פורגמ הנשְתו ךשכ ןימז רד ןאבאיִב רד

 הדַמָא ןוריב שיאה הכאש יאה אצע וַא ׁשֵתֲאֹו די

 יוק ַהְבאש ךי הכ יעֹנְב דינאוס אר שא המ

 הָיִתְרַמ ןיא תסַא הדנאמנ ןיטאלס יאצע יארְב
 : דוב דהאוכ הִיְתְרַמְו תסַא

 כ-הבאב

 יצעב םתפה לאס וא םננפ האמ םהד ןור רדו | א

 דנדמָא דנואדכ ןריבלט תהגב לֵאָרְׂשִי ךיאשמ א
 : דנָתפָשְנ ןמ שיפו

 : תפג הרש לאנ ןמ רב דנוארכ םאלָכ האננָא ב
 הררכ באטכ אר לֶאָרְׂשִי ךיאשמ ןאסנָא ָךכָפ יא ג

 איִא דיאמרֿפומ ןינָנ הֹוהְי דנואדכ וגְב ןאשיאב
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 כ איבנה לאקזחי באתכ
 הֹוהְי דואדכ דידמָא ןמ ןדיבלט יארְב אמש
 הריבלט אמש זַא הכ םַפק .םרוכ ָתאיַחְב .ריוגימ
 ןאשיא רַב איִא ןאסנָא ךספ יִא : רש םַהאֹובנ

 יהאוכ םכח ןאשיא רב איִא דרכ יהאוכ םכח

 ןאשידב אר ןאשיא ןארדפ תאסאנְר ספ. דרב

 דיאמרֿפימ ןינָג הוה דנואדכ וגב ןאשיאָבו .: ןאמהֿפְב

 תכַו םדיג רב אר לֵאְׂשִי הכ יװר רַד
 רַב בקעי ןאדָנאֹכ ַתַײרד יארְב אר דוכ

 רַצָמ  ןימְז רד ןאשיאב אר דוכו םתשארפַא

 ןאשיא יארְב אר דוכ תסדו םתכאפ ףודעַמ

 אמש יאדכ הֹוהְי ןמ םַתפג התשארפַא רב

 יארְב אר דוכ ָתפַד ור ןאמַה רַד :םַתסַה

 ןימז וַא אר ןאשיא הכ םתשארפַא רב ןאשיא

 הדרכ ריד זאב ןאשיא יארְב הכ ינימְזְב רַצָמ

 תסיראָג דהַשו ריִשְב הכ ינימְז םֵרוָא ןוריב םדוב

 םתפג ןאשיאבו : רשאבימ אה ןיִמְז ָהָמַה ָךבֿפ

 רוד אר דוכ ןאמשנ תאסאָנר אמש זַא סכרה

 דזאפנ סַגַנ רַצַמ יאה תבְּב אר ןַתשיוכו דנכ

 אמַא : םתסה אמש יאדכ הָוהְי ןמ הב אריז

 ןמְב הכ דנתסאוכנ הרש יצאע ןמ זַא ןאשיא
 ןאמשְנ ָתאֹפאָנְר ןאשיא וַא םַכרַהו דנריג שוג
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 טי , חי = איבנה לאקזחי באתכ העת
 לקעת הכנוָג : תשאר דַהאוכ האגָנ הדנז אר דוב הנ

 זאב דוב הדרכ הכ יאה ריצקת ימאמת זַא הדומנ

 דהאוכנו דנאמ דהאוכ הדנז התבלַא דרכ תשנ
 הב דיוגימ לֶאְרש ןאדנאכ יִא אמש ןכיל :דדמ טנ

 לֵאָרְׂשִי .ןאדנאכ יא תסינ ןוזומ  דננארב | קירט
 אמש קירָמ איִאו תסַא ןוזומ רמיפומ קירְמ איִא

 ריוגימ הוהְי דנוארכ ןירַב אנְב : תסינ ןוזומ רינג ל

 קֿפאומ אמש וַא ךַי רַה רב ןמ לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יא

 זַאו דינכ הבות ספ דומָנ םַהאֹוכ ירואד שראתפר

 האנג את דייאמנ תשנ זאב רוכ יאה ריצקת המה

 יאה ריצקַת יִמאמְת : דושנ אמש תַבאלַה בגומ אל
 דוכ וַא דיא הרש אהנָא ָבְכְתְרַמ הכ אר שוב

 רוכ יארב יהזאת הורו הזאת לדו ריזאדנַא רוד
 יאֹרְב לָארְׂשִ ןאדנאֿפ יִא הכ ארז דינכ דאניא

 וַא ןמ דיוגימ הוה דנואדכ אריז : דירימְב הג בל

 ספ םשאב ימְנ רורפמ דרימימ הכ סכ ןֶא גרמ

 , : רינאמ הדנז הדומְנ תשג זאב

 טי .באב

 לַארְׂשִי ןארורס יארב אר היתרַמ ןיא ות ספ א
 ןאיִמ רַד וא דוב הָנ ות ךדאמ וגבו :ןאֹוכְב ב
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 טעת טי איבנה לאקוחי באתכ
 אר דוכ יאה הָנַנו דיבאוכימ הדאמ ריש ןאריש

 ג הגב זַא .יכיו : דרורפ ימ ןאיז ןאריש ןאימ רד

 דידרג ןאיִז ךיש הכ רומנ תיברה אר דוֿכ יאה

 :דרוכ אר ןאמדרַמו רש התכומַא ראכש ןַדירַדְב

 ןאשיא ָהֶרֹפֹה רד דנרינש ארוא רבכ אה תמא וגו

 רַצָמ ןימְְב אה לג רד ארואו דידדג .ראתפרג
 ה ראֿטֲתנַא וַא דעַב הכ דיד שרדאמ ןוָנו :דנדרב

 ירגיד שיאה הֶנַּב זַא ספ רש הדירב שדימא ןֵדיִׁשכ

 רד ואָו : תכאס ןאיִז יריש ארוא התֿפַרְג אר

 ןֵירֵדְבו דידרג ןאיִז ךיש הדרכ שררנ ןאריש ןאימ

 רצקו רו אב ןאמדרמ הרש התכומָא ראכש

 בארַכ אר ןאשיא יאה רהשו ןאריו אר ןאשיא יאה

 וא ַשֶרג ןאוא וַא דוב ןָא רד הָנֹרַו ןימװ דומנ

 רַה וַא אה רֵשָב וא אה תַמאֹו :דידרנ יהת

 וא רַב אר דוכ םאד הדרנָא םוגה וא רַב ףרט

 : רש ראתֿפָרְנ ןאשיא ָהרֿפהְב הכ דנדינארהסג

 מ דנתשארנ ספק רד הרישב אה לג רד ארואו

 יהעלק רד ארואו דנדרב לָכְב האשראפ ךונ
 לֵאָרְׂשִי יאה הוכ רב רניד וא ןאוָא את דנדאהנ
 : דושנ עומסמ

 י בָא מ תדוכ דננאמ ןמ ָתכְרד לֶּתָמ ות ךדאמ
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 טי
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 אב

 תי איבנה .לאקזחי באתכ

 בֹצנְב אר ידחא לאמו רריגנ רו דנכננ םלט
 ןאגְנהרְבו דהְד ןאגנסרגְב אר דוֿכ ןאנ הכלב דרב
 ןאריקפ זַא אר דוכ תסדו : דנאשופ המאָנְב אר
 ארמ םאכחַאו דכיננ חברו דוס התשאד רב
 ָבְבְסָב וא רָיאַמְנ ךולס ןמ ןַײארֿפב הדרוָא אגב
 הדנז התַבלַא הכלב דר דַהאונ שררפ האנג
 ןארדארְבו אב הכנונ ׁשֵרֵרְּפ אֹמַאֹו : דנאֹמ דהאוכ

 בע אר ןאשיא לאמ הרומְג םלט תַרָשְב רוב
 דוכ םוק ןאימ רד אר עינש לאמעַאו  דומנ
 דהאוכ שנאהאנג בֵבְב התַנלַא וא דרוָא לַָמעְב
 איִא תסַא ןינג אֹרְג דייוגימ אמש ןכיל : דדמ
 רַסַּפ רנַא רשאב ימְנ שררפ האנג לַמֲחהֹמ דס
 ץארפ יִמאמְת הדרנָא אָגְב אר תלאדעו ףאצנָא
 התַבְלַא וא דָיאמְנ למע אהנָאָבְו דראד האגָנ ארמ
 דַהאֹוֿכ וא דנכ האנג הכרה : דָנאמ דַהאֹוכ הדנז
 דוב רַהאֹוכנ שרפ האנג לַמַחַתֹמ רספ ררמ
 ָתְלאדָע דוב רַהאוכנ שרכפ האנג למחתמ רדפו
 ךרמ תְרארֶשו דוב דַהאוכ שדוכ רַב לָדאע ךרמ
 : דוב דהאוכ שדוב רַב ריש
 הכ ינאהאנג המה וא רירש | ָךרַמ רגַאװ

 ארַמ ץַײארֿפ עימגו דיאמנ תשנ זאב דשאב הדיזרו
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 ועת חי איבנה .לאקזחי באתכ
 וא דַרוָא אָנָב אר תלאדעו ףאצנָא התשאד האננ
 ככ ימאמת :דְמ דַהאֹוכנ הדנאמ הדנו התבלַא
 הדרָא דאי וא ְךֵצְב רשאב הדרכ הכ יאה ריצקת
 דשאב הדרכ הכ יתלאדע רד הכלב דש דהאוכנ
 ג איִא דיאמרֿפימ הָוהְי דנואדכ + דָנאֹמ דַהאוכ הדנז
 הכלב יִנ םשאבימ רורפמ רירש ךרמ ןדרמ זַא ןמ
 הדנז הדומנ תשג זאב דוכ ראתפב וַא הכניא זא

 : דנאמ
 םלטו רררנ רב שתלארע וַא לדאע ךרמ ראו
 דננכימ ןארירש הכ יתאסאגְר ַהַמַה קפאומ הדומנ
 הכלב יִנ דָנאמ רַהאוֿכ הדנז וא איִא דָיאמְנ למע
 הדרוָא דאיִב תסַא הדרַכ הכ וא תאר ימאמת
 יהאנג רו הדומנ הב יִתָנאיִכ רו רש דהאוכנ

 הכ דייוגימ אמש אֹמַא : ררמ רהאוכ תסַא הדיזרו הכ

 ןאדנאכ יִא לאח ם ספ תסינ ומ רנוארכ קיט הכ

4 
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 ו זַא לדאע ךרַמ הכננ : תסינ  ןוזזמ רג אמש קירט
 ררמ רַהאוכ ןָא רד דנכ םלטו דררנ רב שַתְלאדע
 : ררמ דַהאֹכ תסַא הררכ הכ ימלט ָבבסב
 ומ זאב תפָא הדרכ הכ יתָרארְש וַא רירש ררמ ןוג
 ןאג דַרוָא אָנְב אר תלאדעו ףאצנָאו דיאמְנ תשג
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 חי איבנה .לאקזחי באתכ דעת

 הג ;םאב

 ! תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ סאלו = א
 רד אר לַּתַמ ןיא הכ דיראד ראכ הָג אמש ב

 וגנַא ןארדפ דייוגימו דינזימ לֵאָרְׂשִי ןימז ָהְראב
 : רידרנ דנכ ןארַסַּפ יאה ןאדנדו דנררוכ שרת

 רעב הכ םסק םדוכ תאיִחְב דיונימ הֹוהְי דנואדכ ג

 : ררָוָא דיהאוכנ לֶאְרְׂשִי רד אר לַתַמ ןיא ןיא זַא
 ןאג הכנאנג דננמ ןָא וַא אה ןאג ַהֵמַה ךניא ד

 אהנָא ד רַה זינ רְפ ןאג ןיננמה תסא רַדפ
 וא דורו האנג הכ יסכרה דנשאבימ ןמ ןָא זַא

 ףאצנאו שאב לַדאע יסָכ רַנַאו : דרמ דַהאֹוכ ה
 דרוכנ אה הוכ רַֹו :רַרוֲא למעב אר תלאדעו ו

 לאָרְְִׁי ןאדנאכ יאה תב יוסב אר דוֿכ ןאמשגו
 תַמְצִע יב אר דוב ָהיאסמַה ןװ דוארֿפנ רב
 םלט יסכ רבו :דיאמננ יכידזנ ואח ןובו רנכנ ו

 לאמו דָיאמְנ דר ֹואְב אר ראד ץרק רנו דנכנ
 ןאגנפרגב אר רוכ ןאנ הכלב דרבנ בצֹנְב אר יסכ

 דקנו : דנאשופב המאגב אר ןאגנהרבו ַהָדְב ה
 דפ תסד הכלב דלגנ הבָרו דַהָנ דומב אר
 רד אר יקיקח ףאצנָא התשאר רַב םַתְס וַא אר
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 העת חי איבנה לאקזחי באתב
 מ ךולפ ןמ .ץיארפבו : דראד ארְנֲא ןאמדרמ ןאימ
 יתסארְב התשאד האגָנ אמ םאכחַאו הדומנ
 ןא הכ ריאמרֿפמ הֹוהי .דנוארב  רָיאמְנ למע
 : דנאמ רַהאֹוֿכ הדנז התנלַאו תסַא לראע ץבש
 י דולות זיר ןוכו השיפ םַתְס ירֵכְפ וא רגא אמַא
 :רֵרְוָא לַמַעְב אראה ראכ ןיא זַא יכי הכ .דָיאמְנ
 או למעְב אר וכינ לאֹמָעַא ןָא וַא םאדכ יהו

 היאסמה ןו דרוכב זינ אה הוכ רַב הכלב דרואינ
 בי ןאניכסַמו ןאריקפ רַבו + דזאס תַמְצָע יב אר דוכ

 ןרגו דרב בַצנב אר םדרמ לאמ הדומנ םלט
 תב וסְב אר .רופ ןאמשנ הכלב דַהְרִנ ספ אר
 :רשְב תאסאַגְר בֹכַתְֹמ התשארפַא רַב אה
 גי הדנז וא איִא דריג חבר הדאד דֹוכְב אר דקנו
 דֶנאמ דַהאֹכנ הרנז וא התבלַא .דָנאמ דַהאוכ

 תסַא הדרֶוָא אָנְב הכ יתאסאָנְר ַהַמַה בבסבו
 די רגַאו :דוב דַהאוכ שרס רַב שנוכו דרמ דהאוכ
 .הכ אר ןאהאנג ִמאֹמְה הכ דיאמנ דילֹות ירספ
 אהנַא לָתָמּו דסרַתְב הדיד דכנָאמ אגב שררפ
 וט דוכ ןאמשְנו דרוכנ אה הוכ רבו + דיאמננ למע
 דזארפינ רב לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יאה תב וסב אר
 זמ יִסָכ רַֹו :דֹנכנ תַמְצע יב אר שיוכ הָיאסמַה ןמ
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 זו איבנה לאקזחי באתכ
 ככ איִא דנַהָדְב ואב יראיפב קלכו ןאבסַא את

 דוש באימאכ דשאב הדרכ אראה ראכ ןיא הכ

 התפכְׁש אר דהע הכ יסכ או דאי יאהְר אי
 דיונימ הוהְי דנואדכ : תפאי דַהאוכ יצאלַכ תא
 ןָא ןאכמ רד התנלַא הכ םַפַק םדוכ איב
 ואו דרכ בצנ יהאשדאפב ארוא הכ האשדאפ

 ינעי תסַכְׁש ארוא ךהע הדרמש ראוכ ארו םפק
 רגנס ןו + דדמ רקאופ לָבָב ןאִמ רד יו ךמ
 את דניאמְנ אנב אה נרו דנואס אפ רַב אה
 ןֹועְרֿפ האגנָא דנזאפ עטקנמ אר יראיסָב יאה ןאָג

 ננג רד ארוא ריתכ הודא םיטע רכשל אב
 ראוכ אר םסק הכנונ : דרַכ דַהאֹוכנ תַנאעֶא

 תסד הכנָא זַא רעַבֹו תסַכַׁש אר דהע הדרמש

 לַמעְב אראה ראכ ןיא ַהֵמה רוב הדאד אר דפ
 : תפאי יהאוכנ יאהְר ספ ררֶא

 תאיַהְב | דיוגימ ןיֹנְג הֹוהְי דננאדכ ןירַב אנְב

 הררמש ראוכ וא הכ ארמ ךננןפ הכ םסק םרוכ
 אהנָא התבלַא תא התסכש הב ארמ ךהעו
 דוכ םאדו :דרוַא םַהאוכ דֶראו וא ךס רב אר
 ןמ ךנמכ רד ואו דינארתפג םהאוכ וא רב אר

 רד הדרוֲא לָבָבב אר ואָו רש דַהאוכ ראתפרנ
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 זי איבנה .לאקזחי באתכ

 הדיזרו ןמְב הכ יתָנאיִכ הְראב רד יו רב אְגנֲא

 שנאירארפ ימאמתו + דומְנ םהאוכ המכאהמ תפַא

 דאתפא דנהאוכ רישמש וַא שנאופא עימנ אב

 דנַהאֹוכ הדנַכארפ דאב רַה יּוסְב ןאשיא היקב

 םשאב ימ הָוהָי הכ ןמ הכ תסָנאד דיהאוכו רש

 : םַא התפג ארניא

 וס ךנלב רס ןמ דיאמרֿפמ ןינָג .הָוהְי דנוארכ

 ךס ואו תשאכ םהאוכ ארנָא התֿפְרְג אר ראזָא

 ָהוכ רַב ארנַא הדנכ הזאת ַהָכאַׁש שנאצנא

 וכ רַב ארנָא + דומנ םַהאוכ סרג עיפרו דנלב
 אה הכאש ןָאו תשאכ םהאוכ לֵאָרׂשִי .ךנלב
 גנשק דאזָא .ןךסו ררוָא דהאוכ הוימ הדינאיור

 ליז ראד לאב ןאגרמ םסק רַה הכ רש דַהאוב
 הנאיִשָא שיאה הכאש הָיאס רד הרש ןכאס ןַא

 דנַהאֹוכ ארהַצ ןאתכַרְד יִמאמתו : תַפְרְג דנחאוכ

 תכפ אר דנלב תַכרְר הוי ןמ הב תסנאד
 ַתֹכַרְֹו םזאסימ דנלב אר תספ ְתּכַרו םנכמ
 םזאסימ רוראב אר ךשכ תכְרְדו ךשכ אר ובס

 אגב| םַא התפג ארניא םתסה הוהְי הכ ןמ

 : דרוא םַהאֹוכ
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 זי איבנה .לאקזחי .באתכ

 הבאב

 ךספ יא : תֿפנ הרש לואנ ןמ רב דנואדכ םאלְכו
 ןאדנאכ ָהְראב רד ילפמו רואיִב יאמעמ ןאסנָא
 דיאמרפימ ןינְג הֹוהְי דננאדכ ובו + ןְב לֶאְרִשי
 זאֹרָד :אה ינו ךרתס יאה לאב הכ גרוב באע
 ןּונָבְל הב דכאד גנַר אגנר יאה רַפ וא רפ

 הכאש פו : תַפְרִג אר דאוָא וס סו דַמָא

 הדרוָא תַראָנְת ןימזְב ארנָא הדנכ אר שיאה
 ןַא  םכת וַאו : תשארג ןארג אדוכ ךהש רד
 נו דאהָנ ירוראב ןיִמְז רד ארנָא התֿפַרְנ ןימְז
 תרה לֶתִמ ארנַא התשאדג ראיסב יאה בָא
 האתוכ עיפו ןמ הדרכ ןמנ ןָאו : דֹומָנ פרג ריב
 דש ליאמ וא ַױסְב שיאה הכאש הכ דידרג דק
 הרש יֹומ ספ דובימ יו דז רד שיאה השירו

 באקו = + דוא אה לאהנו רינאיור אה הבאש
 ראיסב יאה רַפו ךרתס יאה לאב אב ירניד גרוב
 וא ופְב אר דוכ יאה השיר ומ ןיא ךניאו דַמָא

 התרכ זא אר שיוכ יאה הכאשו דינאדרג רב

 וא את דרכ ןוריב וא ףַרמְב דוכ ןאתסב יאה

 בָא ַךֵמ .וכינ ןיִמְז רד + דָיאמְנ באריס אר
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 אעת זי = איבנה לאקזחי באתכ
 הדינאיור אה הכאש את דש התשאכ ראיסב יאה

 דנואדכ הכ וגב :דֵדרַנ גנשק ןמו דַרְואיִב הוימ

 רהאוכ באימאכ איִא ספ דיאמרפימ ןיִנְג .הָוהי

 הוימו דנכ דהאוכנ אר שיאה השיר וא איִא דש

 ימאמת רש ךשכ את דיִנ דַהאולנ אר שא
 ןודבו דש דַהאוכ ךשב שא הזאת יאה גרב
 הדנַכ אה השיר וא יראיפב קֶלכו םיטע תק
 באימאכ אֹמַא תסַא הדש םרָּג ךניא :רש דַהאוכ
 דוב ןָא רב יקרש דאב ןוָג הכלב רש דהאוכנ
 הכ ינאתסוב רו דש דַהאֹוכ ךשכ לכ לאב
 :רידרנ דַהאוכ הדרמזפ דיור ןָא רד

 כי אי ןיאְב : תֿפנ הרש לזאנ ןַמ רַב דנואדכ םאלָכ
 זיִנ ןיא ינעמ איִא הכ וגב דָרַמְתִמ ןאדנאכ

 לבב האשדאפ ךניא הכ וגב דינאד ימָנ אראה
 תפַרְג אר שנארנרסו האשדאפ הדַמָא םלׁשּורי הב
 יי היד ואו + דרב לָבָבב דול דנ אר ןאשיאו
 ראד םסק ארואו תסַב דהע וא אב הֹתֿפָרְג ךולמ
 תַכְלמַמ הבנַא את : דרב אר ןמְז ןארוַא רוח

 ארוא ךהע אמא דֹנַכנ דנלב רכ הרש תספ
 ומ זַא וא ןכילו : דנאמב ראותסא התשאד האג
 דאתסָרֿפ רַצָמְב אר דוכ ןאינליא הדש יצאע יו
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 זמ איבנה לאקוחי באתכ הסת
 רב ןאיִמ ֹוַא אר ןאשיא םדיד חאלצ הכנאנְנ

 בכתְרמ אר תנאהאנג ףצָנ הרָמאסו : םתשאד אנ

 אהנָא וַא אר דוכ תאפאָגְר ות הכלנ רשנ
 תאפאנר יִמאמְתְב אר דוכ ןארַהאֹוכו ידומנ הדאיז

 ות ספ : יתכאפ יִרבמ ידרוא לַמעְ הב שיוכ בנ

 דוכ ָתְלאְגַב ידאד םכח דוכ ןארהאוכ רַב הכ זינ
 אהנָא רד הכ תנאהאננְב אריז שב לַמַחָתֹמ אר
 ות וא ןאשיא ידומנ תאסאנר ןאשיא זַא רַתְׁשיִב
 יאוסרו ןש לגב זינ ות אַרָהְל דנדידרג רַת לדאע
 אר דוכ ןארהאוכ הכנוג שאב למָחְתִמ אר דוב

 םדֶס יריסַא ינעי ןאשיא יִריפא ןמו :יתכאס יִרבמ גנ

 יריסַאו שנארַתְכדו הרמאס ְיִרסַאו שָנארַתְכדו

 : דינאדר רַב םהאוכ ןאשיא ןאיִמ רד ארת ןאריסַא
 הָג רַה זַא הרש לַמָחָתִמ אר .דוכ תַלאָנַב את דג

 ילסת אר ןאשיא הכנונ יש הדנמרש יהָררַ
 תלאחְב שנארתַדו םדָס ינעי תנארַהאוכו :יהָדאד הנ

 שנארתכדו הרמאסו תשנ רב דנהאוכ דוכ ןיתסכנ

 ותו תְׁשג רַב דנַהאוכ דוב  ןיתסננ תַלאחְב
 : תשג רַב דיהאוכ רוב ןיתסכנ תלאחב תנארתברו

 תנאבזב ות ְךבַכַת תר רד םָס ות ךַהאֹוכ אֹמַא ונ

 ףושכמ ות תרארש הכנָא זַא לבק :רׁשנ הדרוָא זמ
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 טסת זמ איבנה .לאקזחי באתכ
 תַמדַמ םֶרֲא ןארתכה הכ ינאמז ןָא לתַמ דושְב
 ןאיִניטסלֿפ ןארתכה ינעי שנארואגמ ץימגו דנדרכימ

 חנ םַפ + דנררמשימ ראוכ רט רה זַא ארת הכ

 דוב תאפאנרו תחאבק ות הכ ריאמרפימ דנואדב
 : רש יהאוכ למסתמ אר

 מנות הכ יִנָהְנָב דיוגימ ןינְג .הָוהְי .דנוארכ אריז

 אריז דומנ םַהאוכ למע ות אב ןמ ידֹומָנ לַמַע
 :יתסכׁש אר רהע הדרמָש ראוכ אר םַפָק הכ

 כ תמאוג םאיִא רד הכ אר דוֿכ ךהע ןמ ןכיל
 ינארואָג ךהעו דרַנֲא םַהאֹוכ דאיִב םתסב ות אב
 אפ הכ ימאגנהו : תשאד םהאוכ ראותסא ות אב

 ישאב התפרידפ אר דוכ ךנוכו גרב ןארהאוכ

 לֵגַמ הדרוָא דאיִב אר דוכ יאה האר האננָא
 ֹותְב ןארַתְכד יאָנְב אר ןאשיא ןמו רש יהאוכ

 בפ ךהע ןמו :ות ךהע זַא הנ ןכיל דאד םַהאוכ
 יהאוכו תכאפ םהאוכ ראותסא ות אב אר דוב

 נפ דאב הכנָא את : םתסַה הֶוהְי ןמ הכ תסנאד
 הכ דיאמרפימ .הָוהְי .דנוארכו ױׁש לֵנַכ הדרוָא
 םשאב הדיזרמָא ארת יאה ראכ ָהָמה ןמ ןוג

 אר דוכ ןאהד שיוכ אוסר בבפב רניד ראב

 ; : דושג יהאוכנ
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 ומ איבנה לאקזחי באתכ וסת

 יאותפ ות רַבּו : דנניבְב אר תֶיְנאיִרְע ימאמת את חל

 דנשאבימ זיר ןוכו דננכימ אֹנְז הכ אר ינאנז

 דכאו ות רב אר תַכְיֹו בצג ןוכו ראד םַהאֹוכ

 הדומנ םילסַת ןאשיא תסדב ארתו :דרוַא םַהאוכ טל

 ארת ךנלב תאראמעו בארכ ארת יאה תאבארכ
 דנהאוכ ות וא אר תסאבלו תכאכ דנהאוכ םדהְנמ

 ארתו תּפְרְנ דנהאוכ ארת גנשק יאה רוי דנַכ

 ות רַב יהורגו :תשאדג דנהאוכ הנהרבו ןאירע מ

 דרכ דנהאוכ ראס גנכ אה גנסב ארת הדרוָא

 דנהאוכ הראפ הראפ ארת דוכ יאה רישמָשְבו

 רַד הדינאוכ ׁשתֶאְב ארת יאה הנאכו : דומָנ אמ

 דינאסר דנהאוכ תבוקע ות רַב ראיִסַב ןאנז רטנ

 תשאר םהאוכ זאב יראכ אנז וַא ארת ןַמ ספ

 דוב םשכ תדחו :דאד יהאוכנ תרגא רגיד ךאבו במ

 ות וַא ןמ תנו דינאשְנ םהאוכ ורפ ות רַב אר

 בַצג רניד ךאב התפְרִג םארַאו תשנ רַב דַהאֹוכ

 דאיִב אר דוכ ינאוג ָםאיֵא הכנוג :דומנ םהאוכנ

 ןיא זַא ידינאָגנַר אה ראכ ןיא ַהַמַהְב ארמ הדרואינ

 ךאתפר זינ ךניא הכ דיוגימ הוה דנואדכ תהג

 רב הואלעו דוא םַהאֹֿכ דֶראו תַרָפ רַב ארת

 אר חיבק למע ןיא רניד תַתאֹכאָנְר ימאמת
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 זפת זמ איבנה .לאקזחי באתכ |
 למ ימ לַתַמ הכ רַה ךניא :דש יהאוכנ בכתר
 תֿפנ דהאוכ הדרוַא ות רַב אר לַתַמ ןיא דרוָא
 המ ות :דשאבימ שרתבד לתמ רדאמ למ הכ

 ןארפפו רהְוש וַא הכ יתֹסַה דוכ ךדאמ ַרַתְכֹד

 יתסַה דוכ ןארהאוכ ְךַהאֹוכו תשאדימ תַרֿפַנ דוכ

 דנראדימ  תַרַפְנ שיוכ ןארספו ןארהְוש זוַא הכ

 ומ רהאוכו : יִרֹמֲא אמש רדפו תיתח אמש רדאמ

 דוכ ןארַתְכְד אב הכ תסַא הרָמאס ות גרזב

 ות ךגוב רהאוכו רשאבימ ןכאס ות ףג ףרטב

 תסאר ףרָטְב דוכ ןארַתְכְד אב הכ תסַא םדֶס

 ומ יאה קירמ רד ות אֹמַא + רשאבימ ןכאס ות

 למע ןאשיא ָתאֹפאָגְר לֶּתָמּו ידרכנ ךולפ ןאשיא
 רד ות הכ דוב להַפ ןיא אוג הכלב ידומננ
 : ירש רָסאֿפ הדאיז ןאשיא וַא דוכ ראתֿפר המה

 חמ הכ םפק םדוכ ָתאיַהְב דַיוגימ הֹוהְי דנואדכ ספ

 ות לאמעַא קֿפאומ שנארתכדו םדס ות ךַהאוכ
 טמ תַרֵהאֹוֿכ האנג ךניא :דנדומננ למע תנארַתפר
 תדאעסו ןאנ ינאוארפו רבַכַת הכ דוב ןיא םדָמ

 ןאריקפו דוב שנארתְכדו וא יארְב תֵיִהאֿפְר ידנַמ

 נ הרש רורגמו + דנדומְננ יריג תסד אר ןאניכסַמו

 אֹדָהְל דנדידרנ תאפאגר בָכַתְרִמ ןכ רוצה רד
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 זמ איבנה .לאקזחי באתב רסת
 ימאמת וַא דֶעֹב ארז ות רַב יאו ות רב יאו

 אֹנְנ דוֿכ יארְב אה תאבארַכ + רוכ תָרארְׁש דנ
 דוכ יארְב הָוכ רד רד דנלב תאראמעו ידומנ

 דומ דנלב יאה תראמע האר רה רכְב :יתכאס הכ

 יתכאס הורכמ אר דוֿכ יִאביִז הדֹומָנ אֹנָב אר
 הדושג אר שיוכ יאה יאפ ירַדֹג האר רַה יארבו

 ןאגיאסמַה אבו + ידוופא אר דוכ יאה יראכ אנ וכ
 אנְז דנשאבימ תשוג גרוב הכ רַצָמ ןארספ דוכ

 ארמ םשכ הדוזפא אר דוכ יראכ אנו .ידומ

 אר דוכ תפד ןמ ךניא ארֶהְל : ידרוָא ןאָגיַהְב מ

 םדומנ עטק ארת ָהָפטְו הדרכ וארד ות רַב

 ןאיניטסלפ ןארתכד ינעי תנאנמשד יוזרָאב ארתו
 םילסת דנדוב לגב ות חיבק ךאתפר זַא הב

 זינ רושא יִנב אב ירשנ ריס הכנוגו = + םַרֹומָנ חב

 ; יתשגנ ריס הדומְנ אנֶז זינ ןאשיא אבו ידומנ אנ
 ןימָז את ןאענכ ןיִמז וַא אר דוֿכ !אה יראכ אנו טנ

 : ידשנ ריס םַה יא או ידומנ דאז ןאינארלכ
 תסָא ףיעַצ רדק הנ ות לר דיוגימ הוהְי דנואדכ ל

 ָהנאז ןז ךאכ הכ אר לאמעַא ןיא מאמת הכ
 רַה כב הכ :ידרוַא למַעְב רשאבימ הטילס אל

 הָנֹוכ רַה רד ידומָנ אנְב אר דוכ תאבארֶכ האר
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 הסת זמ איבנה לאקוחי באתכ
 השחאפ לתַמו יתֹכאס אר דוכ ךנלב ָתאראמע
 : ידרמש ראוכ ארתרגא הכנוג ידובנ רגיד יאה

 בל דוכ רהוש יאָנְב אר ןאבירנ הכ הינאז ןַז יא

 גל אמא דנָהְדימ תרנא אה השחאפ ץימנב ; ירינימ

 אר ןאשיאו יהָדמ תַרָנא תַנאקָשאע יִמאֹמְתְב ות

 יראכ אֹנְז תַהְגב ףרט רה וַא הכ יזאסימ ריִנֲא

 דל אנז רד ות תדאעו |: דנָיאיִב ות ךונ תֶיאה

 יפכ הכנוג תסַא ןאנז ךיאפ סכע רב תיראכ

 תַרָנא ותו דָיִאיִמְנ ות בלע זַא יראכ אנָז תחנב

 ות ַתדאע םַפ דַהְד ימָנ תרגא ותְב יסָכו יהָדימ

 הל היִנאז יִא ץרב אֹנְב :תסַא ןארגיר ַסכֵע רב

 :ךְׁשְב אר דנואדכ םאלְכ
 ול תתכיר ות ָךקַנ הכנוָג דָיוגימ ןינָג הוהְי דנואדכ

 אבו תנאקשאע אב תיראכ אנְז זא ות ינאירעו דש

 הכ תַנארַפַּפ ןוכ וַאו תתאפאָגְר יאה תב ָהַמַה

 ול ןמ ןאה אדֶהְל : דידרנ ףושכמ יראד אהנַאְב

 ירוב לַתְלֹמ ןאשיאָב הכ אר תנאקשאע עימג
 ַהֵמַה אב יתשאד תסוד הכ אר ינאנָא ָהָמהו

 םהאוכ עמג יתשאד תַרַפָנ ןאשיא זַא הכ ינאסכ

 םַהארַּפ ות ָךזנ ףרט רה וא אר ןאשיאו דומְנ

 תכאס םהאוכ ףושכמ ןאשיִאְּב ארת גְנְהַרְּב הדרוא
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 זמ איבנה לאקזחי באתכ בסת
 ךניאו םַתְסיִרְנֶנ ות רב םדרכ רַדג ות וַא ןוגְו ח

 אר דו ןמאד ספ רוב תבחמ ןאמְז ות ןאמז
 םתכאס רותסמ ארת ינאירע החדמ ןהפ ות רב

 םדרוכ םפק ות אב הכ דיוגימ הֹוהְי דנואדכו

 ארתו :ידש ןמ ןֶא וַאו םתסב דהע ות אבוט

 םתכאס רֶהאט תַנוכ וא ארת הדאד לג בָאְב
 באלק םאבְלְב ארתו :םַדרכ ןיהדת ןֹרְב ארתו י

 תָיאָפְב וכ תסופ ןילענו םַתֿכאס סבלמ יוד
 םשירבא הבו התסארָא ךזאנ ןאתכְב ארתו םַדֹרַ

 הדאד תניז אה רָויזב ארתו : םתכאס התסאריפ אי

 רב ידנב ןדרנו תתסד רַב אה דנב תסד
 אח ראושוגו יניב רד יהקלחו : םַדאהְנ תדר ב
 פפ + םֶראהְנ תס רב ילאמְנ גאתו תיאהשוג רד ג

 ןאתְכ וא תסאבלו יתפאי ׁשיארָא הרקנו אלט אב
 לסעו הריִמ ררָאו דוב יוד באלקו םשירבאו ךואנ
 הנאכולמ ַהֵנַרַרְב הרש לימְג תִיאהְנ יבו ידרוכ ןנורו

 רַד תיאביז בבסב ות ָהזאוָאו : יתשג זאתַממ די

 חֹוהְי דנואדכ ארז רש עיאש אה תמא ןאימ

 רב הכ ןמ לאמנ וא ייֵאביִז ןַא הכ  דיוגימ

 יִאבִז רב אֹמַא + רש למאכ םַדוב הדאהְנ ות ומ
 ראכ אנְז שיוכ ַהָואוָא בבסבו ידומְנ לכות דוב

462 



 גסת זמ איבנה .לאקזחי באתכ
 יתכיר ירַדג הַר רַה רב אר שיוכ אנו ידידרנ

 וט יתַפָרְג דוכ יאה סאבְל או :ידש וא ןָא א
 התכאס דוֿכ יאֹרְב גנֶר אננַר ָךנלב יאה ןאכמו
 אה ראכ ןיא לתְמ הכ ידומְנ אז אהנָא רב
 רוכ תניז יאה רניװ :דש דהאוכנו הרשנ עקאו

 םדוב הדאד ותָב הכ ןמ ָהרקנו אלט זַא אר
 אב התכאס אר ןאדרמ יאה לאֿמַת התפר
 אר דוֿכ יוד באלק סאבלו : ידומְנ אנָז אהנָא
 שיפ ארמ ךוכבו ןנורו ידינאשופ אהנָאְב התפָרְג

 םדוב הדאד ֹוּתְּב הכ ארמ ו : יתשארג אהנָא

- - 

 ח -

 ט -

 יוב שוב היִדה יאֹרְב אהנָא שיפ םדוב התכאס

 :תסַא ןיא הָוהְי דנואדכ לק רש ןינָנו ידאהנ
 כ ידוב הדייאז ןמ יארֶב הכ אר תַנארַתְכדו ןארַפפ

 חבד אהנָא ךארוכ ָתהנב אר ןאשיא התפר

 אכ ןארַסָּפ הכ + דוב םַכ ות יראכ אנְז איִא ידומְנ

 הכ ידומְנ .םילפת אר ןאשיאו יתשכ זינ ארמ
 כ רֶדְו :דנש הרינארדג שָתֶא וַא אהנָא יארְב

 אר דוכ אוג ָםאֹיִא דוכ יאנו תאפאָנְר מאמה

 דוכ ןוכ רו ידוב הנהַרְבו ןאירע הכ יניח

 גכ דיוגימ הוה דנוארכו : ידרָואיָנ דאיִב ידיטלנימ
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 וט איבנה .לאקזחי באתכ סת
 התֿפָרְנ יראכ יה ןֵדרַב יארְב ןֶא וַא בג איִא ג

 יפרט יה ןַתכֹוַא יארב ןַא זַא יכימ אי דושימ

 ימ שָתֶא רד םזיה יארב ארנָא ןאה +: דנריגימ ד

 דנאזוסימ אר שפרט וד רַה שתאו דנואדנַא

 יראכ יארְב איִא םַפ דושימ התכוס םינ ׁשנאיִמו

 גיה יארְב דוב םאמת ןוָג ךנא :תסא דיֿפמ ה

 יתקו הדאיז הבתרמ דנג תשאדנ ףרצמ ראכ

 דשאב התכוס םינו הדינאזופ ארנָא ׁשתַא הכ

 :תשאד רהאוכנ ףרצמ יראכ יה יאֹרְב רגיד

 תכרד לְתָמ דיוגימ ןינְג הוהְי דנוארכ ןירב אב

 םזיה יאֹרְב לננג ןאתכרר ןאימ זַא ארנָא הכ ןמ

 םלָשורי הנכס ןאנְנמַה םא הדרכ םילסת שָתַאו

 רב אר דוכ מנו + דומנ םהאוכ םילסַת אר

 ימ ןוריב שָתֶא ךָי וא תכוד .םָהאוכ ןאשיא
 דינאזוס דהאוכ אר ןאשיא רניד 'שָתֶאו דנא

 םשאב התכוד ןאשיא רב אר דוכ ךָטנ ןוָנ ספ

 דנואדכו :םַתֹסַה הָוהְי ןמ הכ תסנאד דיהאוכ

 ןיִמְז דנא הדיזרו הכ יתַנאיִכ בבסְב דַונימ הוה

 : תכאס םַהאֹוכ ןאריו אר

- 

er 

₪=| 
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 אסת ומ איבנה לאקזחי באתכ

 ןוט באב

 ב א יִא :תֿפנ הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ םאלְכו
 האגָא ׁשֵתאֹכאָנְר וַא אר םלָשּורי ןאסנַא ךספ
 ןינג םלׁשּוְװ הב  הָוהְי  רנוארכ וגו :זאס
 ןאעַנְכ ןימָז זַא ות ָתַראלו לצַא דִיאמרֿפמ
 ד אמַו : דוב יִּתַח תרדאמו יִרֹמֲא תַרָרַּפ תסַא
 אר תֿפאנ ירש דלותמ הכ יור רד ות תַראל
 דנַתֹאסנ רָהאֹטְו דנראדנ לג בָאְב ארתו דנרירבנ
 ה ימׁשָנ : דנריפנ הקאדנק הבו דננילאמנ ךמנו
 רומרֿפנ תַמַחרַמ ות רבו דומננ תקפש ות רב
 למעֶב ות יארְב אראה ראכ ןיא זַא יכָי את
 ראוכ ארת ןאג תַתַראְלְו ןור רד הכלב דָא
 ןמו : דנתבאדנַא ארחצ ור רב אדת הררמש
 ןאטלֿג תנוכ רד אתו םדומנ רֶדג ות ָךנ א
 הדולָא תַנכב הכ יא םַתֿפנ אדה ספ םדיד
 הדולא תַנוכַב הכ יִא םתפג ילַב ןש הדנז יתסה
 ארחצ תאתאבנ לֶּתְמ אדתו : (ש הדנז יתפה
 ייאביזְבו ירש גרוב הדרכ ןמנ את םָדוזפַא ראיסב

 יומו התסאכ רב תיאה ןאתסַפ ידיפר לָמאכ
 : ידוב ןאידעו הנהַרְב .ןכיל רש דנלב תיאה
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 חנת

4 4 

 טי

 די איבנה .לאקזחי באתכ
 יאה ןאָג (טקפ) ןאשיא הכ דינגימ הֹוהְי רנואדכ

 רנַאו + דינאהְר רנהאוכ שיוכ תְלאדַעָב אר דוב
 זא ארנָא הכ םַרֲאיִב ןימז ןָאְב הדנרְד תאנאויח

 זא הכ דוש ןאריו ןאנװ דנזאס ילאכ ןָא הַא
 רגא + דנכנ רֶדג ןָא זַא יסכ תאנאוָיַח ןָא סת

 דנואדכ דנשאב שנאימ רד דרמ הס ןיא הנ

 ןארספ ןאשיא הכ םסק םדוכ תאיַהְב דיוגימ הֹוהְ

 ייאהנַתְב ןאשיא דאד דנהאוכנ ייאהר אר ןארַתְכדו

 : רש דהאופ ןאריו ןימז ילו תפאי דנַהאוכ ייאהר
 רישמש יא םיוגבו םרוא ןימז ןַאב ירישמש רַנָא אי

 וא אר םיאהבו ןאפנַא רנאו רדגב ןימֶז ןיא א

 רד דרמ הפ ןיא הָג רגא :םזאס עַטָקנמ ןָא

 םדוכ ָתאיַחְב ריוגימ הָוהְי דנואדכ דנשאב שנאימ

 דנהאוכנ ייאהְר אר ןאֹרַתְכו ןארַסְפ הכ םֶפַק

 ; תפאי דגהאוכ ייאהְר ייאהנַתְב ןאשיא הכלב דאד

 אר דוכ םשַכו םתְסְרַפַב ןימז ןַא רד אבו רנא אי

 ןַא זא אר םִיאהְבו ןאסנָאו םזירְב ןוכ אב ןא רב

 רד :בּויָאְו לֶאְנְדו ַחנ הָנ רגַא :םואסְב עטקנמ

 םדוכ ָתאיַחְב דיוגימ הָּוהְי דננאדכ דנשאב שנאימ

 דנהאוכ ייאהר אר ירתכד הנו ירָסָּפ הַנ הכ םסק
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 טנת וט ,די איבנה לאקזחי באתכ
 אר דוכ יאה ןאָג (טקפ) ןאשיא הכלב דאד
 : דינאהר דנָהאוכ שיוכ תלאדעב
 אכ הדאיז רדק הָנ דיוגימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ ספ

 רישמש ינעי דוכ תכנס בארַע ראהָג הכ יניח

 םלשורי רָב אר אבו הדנרְ ןאויהו טחקו

 עטקנמ ןָא וַא אר םִיאהַבו ןאסנַא את םֵתְרֿפְב
 יאֹרַתְכו ןארַפפ א יתייקב ךעא ןכיל : םזאפ
 התשאדג או ןָא רד דנושימ הדרוַא ןוריב הב

 ןוריב אמש ךנ אר ןאשיא ןאה רש דַהאֹוכ

 אר ןאשיא לאמעַאו ראתפרו דרוֲא דנַהאֹוכ
 דנו םלָשורי רב הכ ײאלב וַאו דיד דיהאוכ
 ילָפַת םשאב הדינאפר ןָא רַב הָננֲא רַהו הדרנַא
 גכ אר ןאשיא לאמעַאו ראתפר ןונו : תפאי דיהאוכ
 דנואדכו ראד דנהאוכ ילכַת אר אמש דיניבְב
 הָגנֲא רַה הכ תסנאד דיהאוכ אמש דיוגימ הוה

 : םדרואינ אָגְב בבס יב םַררַכ אב

U 5 

 ומ באב

 ב א יִא : תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ אלו

 תיִנ ןאתכרד ךיאפ ןאימ רד ומ ָתְכרְר ןאסנַא ךספ
 : דשאבימ הָנ לגנג ןאתכרד ןאיִמ רד ומ הבאשו
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 ונת

= 

 ה

- 

=e 

 די איבנה .לאקזחי באתכ
 ָהאנג םֶראצַמ גנפו דנדאד יאָג רוכ יאה לד רד
 ןאשיא איִא ספ דנדאהְנ דוכ יור ַשיפ אר שיוכ

 :דניאמנ תלַאסמ ןמ א

 דנוארכ ווב ןאשיאבו ןכ באטכ אר ןאשיא אהל
 לֵאְרְׂשִי ןאדנאכ וַא .יפכרה ריאמרֿפימ ןינָנ הוה
 דָהְר יאג דוכ לֶד רד אר שיוכ יאה תב הב
 דַהְנְב דוכ יור שיפ אר שיוב האנג םראצמ נסו
 הכ ארנָא םַתְסַה הָוהְי הכ ןמ דיאיב יבָנ דמו
 םהאוכ תַבאְגא שיאה תב תַרְתַכ קפאומ רדָיִא ימ

 ןאשַרוכ ךאכפא רד אר לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ את :דומנ

 יאה תב בבסב ןאשיא עימג הכנוג םזאס ראתפְרנ

 : דנא הרש רתְרמ ןמ וא שוב

 ןינְג הָוהְי רנוארכ וגב לֶאְרְשַי ןאדנאכב ןירב אנ
 תש זאב דוכ יאה תב או דינכ הבֹות ריאמרפימ

 דוכ תאפאנר ָהָמַה זַא אר שיוכ יאה יורו דייאמנ

 לֶאְרְשָי ןאדנאכ וַא הָנ סכרַה אריז : ךינאדרנ רב
 הכ רנשאב ןָבאֹכ לארי רד הכ ינאבירג זַא הנ
 רד אר שיוכ יאה תב הרש דַתְרִמ ןמ ורופ זַא
 שיפ אר דוכ האנג םדאצמ נפו רַהְר יאָנ שלר
 ןמ וא וא ָהְטסאוב את דִיִא יִבָנ ךזנ הדאהְנ שיור
 - באוָג ארוא דוכ םַתֹפַה הָוהְי הכ ןמ דִיאמנ תלאסמ
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 זנת די איבנה לאקזחי באתכ
 ה ץכש ןָא רב אר דוכ ךטנ ןמו :דאד םַהאֹוכ

 את תכאס םהאוכ תשהר דרומ ארוא התכוד
 ןאיִמ זַא ארואו שב ילתמ לא ברַצו יתמאלע
 תסנאד דיהאוכו תכאס םהאוכ עַמקנמ דוכ םֹק
 :םתסה הוה ןמ הכ
 מ הָוהְי הכ ןמ דוג ינכס הדרוכ בירפ איִבָנ רגַאו

 אר דוכ תסדו םַא חדאד בירפ אר יבָנ ןָא םתסַה

 לֵאָרׂשִי דוכ םוק ןאימ זַא ארוא הדרכ זארָד וא רב
 דוכ ןאהאנג ךאב ןאשיאו : תכאס םהאוב עֶמקנמ
 הדננכ תַלֲאְכִמ ָהאנגו רש דנהאוכ לָמַחְתִמ אר
 ןארנאכ את :דוב דחאופ יבָנ ןָא האנג למ
 זאבו דנושנ הארמג ןמ :יוריפ א רנד לֶאְרש
 הכלב דנדרגנ םגנ שופ יאה ריצקַת ימאמתב
 דוב דנהאוכ ןמ םוק ןאשיא דיוגימ הָוהְ דנוארכ
 : דוב םַהאוכ ןאשיא יאדכ ןמו
 גי בי ךסָּפ יא :תֿפנ חרש לזאנ ןמ רַב רנואדכ םאלכו
 דורו אטכ ןמְב הדרכ תַנאיִכ .ינימָז רַנַא ןאפנָא

 יאצע הדרכ וארד ןַא רַב אר דוכ ָתפַד ןמ רגַאו

 ןאפנֶא הראתסרפ ןַא רד יטחקו םנֹכְׁשְב אר שנאנ

 יי ןיא הָנ רגא + םואפ עָטְקְנמ ןָא וַא אר םִיאֹהַבו
 דנשאב ןָא רַד בואו לֶאְנָד חנ ינעי ררמ הס
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 דנת
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 ב

 ע איבנה לאקוחי באתכ
 דודנַא טאלמ לֵב ארנָא הכ ינאנָא רַבּו ראויד
 אֹמְׁשְב האננַא םשאב הדינאפר םאמתא הב דנדרכ

 ארנַא הכ ינאנָאו הרש תסינ ראויד תפג םַהאֹוכ

 לֶאְרְי יאיִבְנַא ינעָי :דנתשנ דובאנ דנדרַכ דודנַא
 שיארבו דנָיאמְנימ תֹובנ םלָשּורי הֶראב רד הכ
 דנוארכ הכנַא אב דנניבימ אר יתַמאָלְמ יאיַאֹור
 ; תסינ יתַמאלְס הכ דיונימ הוה

 ןארַתְכִד רַב אר דוכ ְךַמַנ ןאפנָא ָךַכפ יִא ותו

 דניאמנימ תֹובנ דוכ ךאכפא זַא הכ שיוכ םק

 הּוהְי דננאדכ וגבו :אֹמְנ תֹוֹובַנ ןאשיא רבו ראדב

 יארב אה שלאב הכ ינאנָא רב יאו ךיאמרֿפימ ןינְ
 ַרכ יארְב אה לידנמו דנזורימ יוזאב רַה לצפמ
 דננכ דיִצ אראה ןאָג את דנואסימ יתמאק רַה
 ןאגו דרַכ דיהאוכ דיִצ ארמ םוק יאה ןאנ איִא
 ארמו :תשאד דיהאוכ האגנ הדנז אר דוכ יאה

 יב ינאנ המקל יוג תשמ יארב ןמ םוק ןאימ רד
 אמש ורדְב הכ ןמ םֹוקְב הכנוָג דינכימ תמרה

 ָבגותְסִמ הכ אר יאה ןאָג התפג גורד דנרינימ שוג
 קחתפמ הכ אר יאה ןאגו דישכימ דנתסינ תומ

 : דיראדימ .האגְנ הדנז דנשאב ימנ תאיַח
 צב ןמ ךנא דָוגימ ןינָנ הָוהְי דנואדכ אהל
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 די,גא = איבנה .לאקזחי באתכ
 ןאג אהנָא ָהֵטסאוָב הכ םתפה אמש יאה שלאב
 ַא אר אהנָאו רינכימ דיִצ ןאגרמ לֵתָמ אראה
 ןאְָג הכ אר ינאסכו דירד םַהאֹוכ אמש יאה וזאב

 יאהְר דינכימ דיִצ ןאגךמ לָתמ אר ןאשיא יאה
 דיִרְד םַהאוכ אר אמש יאה לידנמו : דאד םַהאוכ
 רנידו דינאהְר םהאוכ אמש תסד זַא אר דוכ ָםֹוק

 דיִצ אר ןאשיא את דוב דנַהאוכנ אמש תפד רד
 :םַתֹסַה הָוהְי ןמ הכ תסנאר דיהאוכ ספ דינכ

 הכ אר לָדאע ָךרַמ לֶד דוכ נוררְב אמש הכנוג
 יאה תסדו דיא התכאפ ןוזחמ םתכאסנ ןוזחמ ןמ

 ךאתפר זַא את דיא הדאד תָיְוקַת אר ריש ְךרַמ

 אֹּדָהְל + דושנ הדנזו דיאמננ תשנ ואב דוב חיבק
 יוג בינו דיד דיהאוכנ לטאב יאיַאֹור רניד ראב
 אמש תפד וא אר דוכ בוק ןוו דומָנ דיהאוכנ

 הוהְי ןמ הכ תסנאד דיהאוֿכ האננָא םֵהָד יאהר

 : םשאבימ

 הי- באת

 הדַמָא ןמ ךונ לֵאָבְׂשִי ךיאשמ זַא דנָג ינאסכו
 : דנתסשנ םור שיפ

 הנת

 א \נ

 U ּב

 גב

 א

 ב : תפג הרש לזאנ ןַמ רב דנוארכ םאלְכ האננָא
 אר שיוכ יאה תב ץאכשא ןיא ןאפנַא ְךספ יִא <
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 א איבנה לאקוהי באתכ בנת

 : דיִונשַב אר דנוארכ םאלְכ וגב דננכימ תוובנ דוב
 קמחַא יאיִבֹנֲא רַב יאו דיוגימ נג הוה דנואדכ ג

 :דנַא הדידנ יהו דנשאבימ שיוכ חור עבאת הכ

 הבארכ רד ןאהאבור ךננאמ ות יאיִבְנַא לֵאָרְׂשִי יא ד
 דידמאינ רַב אה הנכְרֶב אמש ; דנַא הרוב אה ה

 דידרכנ רימעַת לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יאֹרְב אר ראוידו
 : דאתפיא דננאוָתְב גְנְנְב דנואדכ זור רד ןאשיא את
 דניוגימו דנניבימ בדאכ ייוג בינו לטאב ַאיַאֹור
 אר ןאשיא דנואדֿכ הכנַא אב דָיאמרפימ דנואדב
 דנזאסימ ראו דימא אר ןאמדרמו תסַא הדאתפרפנ

 יאיִאֹור איִא : רש דַהאֹוכ תבאת םאלכ הכניאב
 דיררכנ רכב אר בלאכ יונ בינו דידידנ לטאב
 ןמ .הכנָא אב דִיאמרֿפמ דנואדכ דיתפג הכננ
 : םדומננ םלכת

 הכנוג דיאמרֿפימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ ןירב אֹנְָב ח

 ךניא דידיד באב יאיאורו דיתֿפנ לטאב ןכס

 םהאוכ אמש ְךֹצְב ןמ דיאמרֿפימ הוה דנואדכ

 לטאב יאיִאֹור הכ יאיִבְנַא רב ןמ תסד סַפ :רוב ט
 רש דהאוכ זארד דנררכ בדאכ ייוג בינו דנדיד

 רש דנהאוכנ לפאד ןמ םֹוק ָםלנמ רד ןאשיאו
 דידרנ דנַהאוכנ תת לֶאְרְשְי ןאדנאב ךתפד רדו

452 

- 

-0 



 גנת גי = איבנה .לאקזחי באתב
 דיהאוכ אמשו תשג רנָהאוכנ רֶראְו לֶאָרְׂשִי ןימזבו

 ןיא זַאו : םשאבימ הָוהְי דנואדכ ןמ הכ תסנאד

 הכ דנתפג הדרכ הארמג ארמ םוק הכ תַהְנ

 כו דובנ יתמאלס הכ יניח רד תַא יתַמאֵלְמ
 ארנָא ןירואפו דומָנ אֹנְב אר ראוד ןאשיא א
 מאלמ לג הכ ינאנָאב ספ : דנרילאמ טאלמ לגב
 ןאראב דאתֿפא רַהאּוכ ןָא הכ וגב דנדילאמ אר
 תכס יאה גרנת יִא אמשו דיראב דַהאֹוכ לאס
 : תפאכש רַהאוכ ארגָא דירְׁש ךאבו דַמָא דיהאוכ
 דנהאוכנ אר אמש איִא דַתֿפיִב ראויד ןוָג ןאהו

 דודנא ןַאב הכ ידודנַא ןָא תסַא אָנֹכ תפג

 : ריררכ
 ָךאֹבְב ארנָא ןמ דיונימ ןינָג הוה דנואדכ אֹדָהְל
 לאיס ןאראבו תפאכש םַהאוכ דוֿכ ָבֵצנ רד רירש
 יארְב תֹכַפ יאה גרַנַתו דיראב דהאוכ ןמ ָםשכ רד

 ןאו :דַמָא דהאוכ ןמ טיג רד ןָא ןתכאס ינאפ

 דידרכ דודנַא טאלמ לגב אמש הכ אר ראויד
 ןָא פו תכאס םהאוכ ןאפכי ןימזְב הדומנ םֶדַהְנַמ

 רד אמש רַתְפִב ןָא ןוגו רש רהאוכ ףשכנמ
 הכ תסנאד דיהאוכו רש דיהאוכ ךאלַה שנאימ
 וט רַב אר דוכ םשכ ןוָג ספ :םתסַה הָוהְי ןמ
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 בי איבנה לאקזחי באתכ נת
 ןמ הכ תסנאד דנַהאֹוכ ספ דנַײאמנ ןאיב דננָרִמ

 : םַתֹסַה הוה

 יִא :תֿפג הרש לואנ ןַמ רַב דנואדכ אלו חיי
 רוכב שאָעְתְרֶא אב אר דוכ ןאנ ןאסנָא ספ

 להַאְבו :ׁשֹונְב בארצו הזרל אב אר שיוכ ָךָאְו טי

 םלָשּורָי הנכס הראב רד הָוהְי דנואדב וגב ןימז
 דוֿכ ןאנ הכ דיאמרֿפמ ןינג לֶאְרְשי ןימֶז להו

 אר דו ָבָאו דְרוכ דנהאוכ בארטצֶא אב אר

 אהנא ןימז הכ אריז דישונ דנהאוכ תַכיַה אב

 ןַא רַד הָג רַה וַא שנאנכאס ץימג לט בבס
 ןאשיא ןוכפמ יאה רהשו : רש דהאוכ יהת תסַא כ

 דיהאוכ ספ רש דַהאֹוכ ןאריו ןימז הדש באר

 : םתפַה הָוהְי ןמ הכ תסנאד

 יא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלכו כ
 ןימז רד הכ תסיִג אמש למ ןיא ןאסְנָא ָךֶסַ

 רַהו דושימ ליוט םאיִא דייוגימו דינזימ לארְִׂ
 וגב ןאְׁשאְב אֹדָהְל :דַדרעמ לַטאב | איַאּור ג

 לטאב אר לתמ ןיא דיוגימ ןינָג הוהְי דנואדכ
 לֵארְׂשִי רַד רעד ראב ארנָאו תֿכאס םַהאֹוכ
 ךידזמ םאיִא וגְב ןאשיאב הכלב דרוָא דנַהאֹובנ

 יה הכ אריז : בירק איִאֹור רַה ָםאָננַאֹו תסַא דכ
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 אנת א,בי איבנה לאקחי באתכ

 ןאיִמ רַד זימָא קל וג ביו .לָטאב איור
 הכ אריז : דוב דַהאוכנ רניד ָךאב לֵאָרְׂשִי ןאדנאב
 ינכסו תפג םַהאֹוכ ןכס םַתסַה הָוהְי הכ ןמ
 רניד אבו רש דהאוכ עקאו םיוגימ ןמ הכ

 הֹוהְי דנואדכ אריז דאתפא דַהאֹוכנ  ריִבְאַת
 אמש םאיַא רַד זיגנַא הנְתַפ ןאדָנאב יִא דַונימ

 םהאוכ םאָננַאְב ארנָאו תֿפנ םהאוכ | ינכס

 ; דינאסְר
 מ וכ יא + תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלְכו
 יאיִאּור דנָוגימ לֵאָרְׂשִי ןאדנאב ןאה ןאסְנא ָךספ
 ואְו תפָא לױט םאיא תַהְנַב דניב ימ וא הכ
 חכ אב : דיאמנימ תנֹובנ הדיעב אה ןאמְז יארְב
 דָיאמרפימ ןינְג הֹוהְי דנואדב גְב ןאשיאב ןירב

 דַהאוכנ ריֿכָאַת ןיא וא דעב ןמ ַםאלְכ יה הכ
 ןמ הכ ימאלְכ דיאמרפימ הוי דנואדכו ראתפא
 : רש רהאוכ עקאו םיונימ

2. ANS 

 ב א יא : תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדפ םאלְכו

 תֹבנ הכ לֵאָׂשִי יאיִבנַא ךֵצְב ןאְנֲא ר
 ךאכפא וא הכ ינאנָאְבו אמנ תֶוובָנ דניאמנימ
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 בי = איבנה לאקזחי באתכ חמת
 לֶתָמ אר דוכ ָבאבסַאו : רנשאבימ זיגנַא הנתפ ד

 ןאשיא רֿפנְב ר .תקו רד ןטו יאלנ באבא
 יארְב הכ ינאסכ לַתָמ ןאהאגמאשו רַוֲא ןוריב

 יארְב יֿפאכשו :ןש ןוריב דנורימ ןוריב ןטנ !אלנ ה
 ןַא וַא הדרכ ןאשיא ָךוצחב ראויד רד דוכ

 שוד רַב ארנַא ןאשיא ךוצח רו :רַבְב ןוריב ו

 חס ו ייהכב | ווב יבואה = דרו :דאדנב ה דוכ

 ארת הכ אריז יניבנ אר ןיִמְז את ןאשופב אר

 :םַא הדאד רארק לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ יארְב יתַמאלע
 באבסַאו םֵדֹומְנ למע םרש רומָאמ הכ יִנַהַנְב ספ

 ור תלו רד ןטנ יאלְג באֹבסַא לָתָמ אר דוכ
 ְתסדְב דוכ יאֹרְב יפאכש האגנאבשו םַדרַוֲא ןוריב
 ןוריב יכיראת רַד ארנָאו םדרכ ראויד רַד שיוכ

 : םתשאר רַב שוד רַב ןאשיא ָךוצהְב הדרב

 הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ ָםאלְכ ןאדאדמאבו ח
 לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ איִא ןאסנַא ספ יא : תפג ט

 ןיא דנַחֿפננ ותב ויגנַא .הנתפ ןאדנאכ ןיא נע
 גְּב ןאשיאב סַפ : ינכמ הכ תסַא ראכ הָני

 הב הראְׂשֲא יחו ןיא דיוגימ ןינְג הֹוחְי דנואדכ

 מאמו רשאבימ .םלָשּורי רד הכ תסַא יסיִאְר
 אהנָא ןאיִמ רד ןאשיא הכ לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ
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 טמת בי איבנה לאקזחי באתכ
 א םַתֹסַה אמש יארְב תמאלע ןמ וגב : דנשאבימ
 הדרכ ןאשיאב ןאנֶגמַה םדומנ למע ןמ הכ יִגֵהנְ
 דנהאוכ יריסא הב הרש ןט) יאלנו רש רַהאוכ
 באבסַא) תסַא ןאשיא ןאיִמ רד הכ יסיִאְרו : תפר

 ןוריב הדאהנ שוד רַב יכיראת רד (אר דוב

 דרַכ דנהאוכ ראויד רַד דיפאכשו תֿפר דַהאֹוב

 דַהאֹוכ אר דוכ ור ואו דנָרָבְב ןוריב ןָא זַא את

 יי ןמו : דניבנ דוכ ןאמשֶגְב אר ןימְז את דינאשופ

 רדו דינארתסג םהאוכ וא: רב אר לוב מ

 לַבְבב ארואו רש  רַהאוכ ראתֿפַרְנ ןמ  ךְנַמַ

 אָננֲא רַד הֶג רגַאו דרב םַהאֹכ ןאיִנאדלַכ ןימְְ

 עימנו :דיד רַהאֹכנ .ארנָא ילו דָרֹמ דהאוכ

 יוסָב ארוא ךכשל ימאמתו שנאנואעמו ןארָואָנמ
 בקע רד ירישמש התכאפ הדננארפ דאב רַה

 וט אר ןאשיא ןוו : תכאס םהאוכ הֹנהַרְב ןאשיא

 ןאשיאו התכאס הדנכארפ אה תַמא ןאיִמ רד

 םשאב הדומְנ קֶרָפְתִמ אה רֶושְב ןאיִמ רד אר

 :םַתֹסַה הָוהְי ןכ הכ תסנאד דנהאוכ האגנָא

 מ רישמש זַא ןאשיא ןאימ וא ילילק ַךֵרע ןכיל
 המה את  תשאדג םהאוכ יקאב אבו טחקו

 אהנָאְב הכ !אה תמא ןאיִמ רַד אר דוכ תאסאָגְר
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 אי איבנה לאקזחי באתכ ומת
 הָג רנָא דָיוגימ ןינָג הֹוהְי דנואדכ וגב ןיִרַב אנְב וט

- - 

 ןאשיאו םנכ רוד אה תמא ןאימ רד אר ןאשיא

 ןמ אמא םזאס הדנכארפ אה רושָכ ןאימ רד אר

 התפר אהנָאְב הכ יאה רושָכ ןָא רַר ןאשיא יארב

 : דוב םָהאוכ סדקמ ינאמז ךדנַא דנשאב

 אר אמש רִיאמרֿפימ ןינְג הֹוהְי דנואדכ וגְב ספ

 אר אמשו דרכ םהאוכ עמג אה תמא ןאיִמ וַא

 דיא הרש הדנכארפ אהנַא רד הכ יאה רָושָכ זַא

 אמשב אר לֶאְרשי ןימזו .רוָא םַהאֹוֿכ םַהארּפ
 ימאמת הרש לפאד אָננֲאָו :דאד םַהאכ
 רוד ׁשנאימ וַא ארנַא תאסאגר עימו תאחורכמ

 דאד םַהאֹכ לד ךי אר ןאשיאו :דרַכ דנַהאוכ
 לדו דאהָנ םהאוכ הזאת חור ןאשיא ןורדנַא רדו
 יתשוג לד הדרכ רוד ןאשיא ךכנ וַא אר יגנכ
 ךולפ ןמ ץיארפ רד את : דישכַב םהאוכ ןאשיאָב
 אר אהנָא התשאד האננ ארַמ םאכחַאו דניאמנ

 יארכ ןַמו דוב דנהאוכ ןמ םוק ןאשיאו דנרָוָא אַגְב

 ןאשיא לֶד הכ ינאנָא אמא :דוב םהאוכ ןאשיא
 ספ דורימ ןאשיא תאסאנרו תאהורכמ בקע זא

 רפ רַב אר ןאשיא ךאתפר ןַמ דיוגימ הֹוהְי דנואדכ

 לאב ןאיִבורַב האגנא : דרָוַא םָהאוכ דָראְו ןאשיא בב
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 זמת בי,אי איבנה לאקוחי באתב

 ַױלהַפְב אה רנו התשארפַא רב אר דוכ יאה
 רב אלאב פרט זַא לֵאָבְׂשִי יאדכ לאל דוב ןאשיא
 וכ יאלאב זַא דננאדכ לאלנו :תּפַרְג רארָק ןאשיא
 יקרש ףכטְב הכ יהוכ רב הרומנ דועצ רהש ןאימ

 דכ תשאד רַב ארַמ חורו : תַפְרְג רארק תסַא- רהַׁש

 ןאינארלכ ןימזב ארכ חורב ארמ איִאּור םלאע רו
 זא םדוב הדיד הכ יאיאור ןַאו דרב ןאריפַא ָךזנ

 הכ אר דנואדכ םאלכ יִמאמְתו : רש עפַתְרמ ןמ ךסנ
 ןאיב ןאריסַא יארְב דוב הדאד ןאשְנ ןמְב הכ

 : םדרכ
 3 באב: א

 בא יִא + תפג הרש לזאנ ןמ רב דנוארכ םאלְכו
 ןכאפ זיגנַא הנְתַפ ןאדנאכ ןאיִמ רֶד ות ןאפנָא ספ

 תסה .ןדיד תהְנב אה םשג אר ןאשיא הכ ישאבימ
 ןדינש תהנב אה שוג אר ןאשיאו דנניב ימנ אמָא

 זיגנא הנתפ ןאדנאכ הכנוָג דנָוְנש ימנ אמא תסה

 : רנשאבימ
 ג אר ןטו יאלָג ךאבסַא ןאסנָא ספ יִא ות אֹמַא
 תקו רד ןאשיא ָךֶפנ רדו זאפ איקמ דוכ אב
 ךוצחב רגיד ןאכַמְב דוכ ןאכמ וַאו ןכ וכ ר
 ןאדנאכ הג רגַא דנמהֿפְב דיאש ןכ לקנ ןאשיא
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 אי איבנה = באתכ דמת

 ; םריד אר םוק יאסַאֹור

 ינאסכ ןֶא אהניא ןאסנָא ספ יִא תפג ארמ ואו ב

 ןיא .רדו דננכימ דָסאֿפ ךיבאדת הכ דנשאבימ

 תקו דנוגימו : דנהךימ חיבק יאה תַרְושַמ רהַש ג

 הכלב םייאמָנ אנב אראה הנאכ הכ תסינ ךירזנ

 אנב :םישאבימ תשוג אמו תסא גיד רהש ןיא ד

 תוובנ ןאסנַא ךספ יִא ןכ תוובנ ןאשיא יארב ןיִרַב

 הרש לזאנ ןמ רב דנואדכ ור האגנָא + ןכ ה
 יא דיאמרפימ ןינְג דנואדכ הכ וגב דומרפ ארמ

 רייוגימ ןֿפכ רט ןיאָב אמש לֶאְרשי ןאדנאֿפ
 יראיסב : םנאדימ אר אמש לֶד תאלאיכ ןמ אמַאו ו

 אר שיאה הָגֹוכו דיא התשכ רהש ןיא רד אר

 רנוארפ אֹדָהְל :דיא הדרכ רפ ןאגָתשכ זַא ז
 שנאימ רד הכ אמש ןאגתשכ דיוגימ ןינג הֹוהְי

 תפא גיד רהשו דנשאב ימ תשוג דיא התשאדג

 : דרב םַהאּוכ ןוריב שנאימ וַא אר אמש ןכיל

 הֹוהְי דנואדכ אֹמַא דיפרתימ רישמש זַא אמש ח

 :דרֹוא םַהאֹוכ אמש רב אר רישמש | דיוגימ

 אר אמש הדרב ןוריב רהַׁש ןאיִמ זא אר אמשו מ

 אמש רבו דומנ םַהאכ םילפת ןאבירנ .תַרְב
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 המת אי איבנה .לאקזחי באתכ
 י דאתפא דיהאוכ ריִׁשמׁשְב : דרכ םהאוכ ירואד

 דומְנ םחאוכ ירואד אמש רב לֵאָרְׂשִי ךורח ר

 רהש ןיא :םתסַה הָוהְי ןמ הכ תסָנאד דיהאוכו

 ןַא רד אמשו דוב דהאוכנ גיד אמש יארב

 רב לֵאָרְִׂי ךודח רַד הכלב דוב דיהאוכנ תשוג
 הכ תסנאד דיהאוכו :דֹומָנ םַהאֹוכ ירואד אמש
 ךולפ ןמ ןײארֿפ רַד הכ םֵתסַה הָוהְי ןָא ןמ
 רב הכלב רידרנאינ אָנְב ארַמ םאכחַאו .דירומננ
 אמש ףארטַא הב הכ יאה תמא םאכחַא .ָבַסַח

 ןוג הכ רש עקאװ :רדיומְנ למע דנשאב ימ

 דוכ ורְב ספ רֶרֹמ הָיְנְבְרִב הָימְלַפ םדרַכ תֹובנ
 םַתֿפװ םדומְנ דאירֿפ דנלב ןאוָאְב הדאתפא רד
 = אר לֵאָרְׂשִי היקב ות איִא הָוהְי דנוארכ יא הֶא
 : תבאס יהאוב ךאלה "אמאמת
 וטרי יִא :ת5ג הרש לאנ ןמ רַב דנואדכ םאלְכו
 הכ תַנארַדארְב ינעָי ות ןארַדארְב ןאסנָא ְךּפ
 ןאדנאכ יִמאמתו דנשאב ימ ות ןאדנאכ להַא וַא

 הנכס הכ דנשאב ימ ינאסכ "אעימנ לֵאָרְׂשִי
 רוד .דננאדכ וַא אמש דוגמ ןאשיאב םלׁשּור
 הרש הדאד = תֶיָכְלְמַב אמב :ןימָז ןיאו דיש
 : תסָא

 א -

 ב --
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 י איבנה .לאקזחי .באתב במת

 תַהאבָש ךִי אר ראהְנ ןָא דוב ןינָג ןאשיא שיאמנ

 אהנַא ןוו : דשאב ךרֶג ןאיִמ רד ךרֶנ איוג הכ דוב אי

 הכ יניחו דנתפרימ דוכ .בנאנ ראה רַב דנתפרימ

 : הכ אָגְב הכלב דנררכ ימנ ליִמ וס ָיהְב דנתֿפרמ
 דנתפר ימ ןֶא בקע וא רש ימ הנותמ ןַאב רס

 ימאמַתו = + דנררכ יִמָנ למ וס ןיהב דנַתֿפרימ ןוגו בי
 ןאשיא יאה לאבו אה תסדו אה תשפו ןדַב
 דנתשאד ראהְנ ןָא הכ יאה ךרָנ ינעי אה ךרנ

 ןמ עמסבו :דוב אה םשֶנ וַא רפ ףרַמ רה א אי

 : אה ךרֶנ יִא הכ דנדאד רד אֹדְנ אה ְךְרֶג ןַאְב

 יבורַכ ור לװַא יור דוב ור ראהָנ אר יכי רַהְו די
 םראהנו ריש יור םֹווָו ןאסנָא יור םווד יורו דוב

 ןאמה ןיא דנדרכ דועצ ןאיִבורַכ ספ : באקע יור וט

 : םדוב הדיד רֶבְּכ ךהנ ךונ הכ תפא ןאויַח

 ןאשיא יולהַפַב אה ךרֶג דנַתֿפַר ימ ןאיִבורכ וג
 רב אר דוב יאה לאב ןאיבורכ ןוגו דנתפרימ
 אה ךרֶג דנדרכ ימ דועצ ןימְז וַא התשארֿפַא

 ןאשיא ןוָג :דנתשנ ימָנ רב ןאשיא יולהפ זַא זינ
 ןאשיא ןוָו דנדאתסיא ימ אהנַא דנדאתסיא ימ

 ימ רועצ ןאשיא אב אהנַא דנדומְנ ימ דועצ

 ; דוב אהנַא רד ןאויַח חור הכ אריז דנדומנ

449 

 - ט

- 
- 



 גמת אי,י איבנה .לאקזחי באתכ
 חי ןוריב הנאפ ָהָנאתסָא יאלאב זַא דנוארכ לאל
 טי ןאיִבורכ ןוָנו + תפַרְנ רארק ןאיִבורכ בז רבו דַמָא

 התשארֿפַא רב אר דוכ יאה לאב דֹנַתֿפַר ןוריב
 שיפ אה ךרֶנו דנדומְנ דועצ ןימז וַא ןמ ַמִנְב

 הנאכ יקרש הזאורד הנהד ךזנו דוב ןאשיא יור

 ףרט וַא לֵאְרְשִי יארכ לאלנו דנדאתסיא דנואדכ

 כ ןאמַה ןיא :תֿפְרג רארק ןאשיא רב אלאב
 רַבָּכ הנ ךזנ לֶאְרָשָי יאדכ ךיז הכ תפָא ןאויַח

 ןאיבורכ ןאניא הכ םדימהֿפ ספ םדוב הדיד

 אכ ראהְג אר ךָי רַהְו יור ראהָנ אר ךַי רה + דנא
 תפד היבש ןאשיא יאה לאב ךיװ דוב לאב

 בכ ןאשיא יאה יור היבש אמאו + דוב ןאסְנֶא יאה

 רֵבּכ רהנ ךונ הכ דוב אה יור ןאמַה דוב ןיִנָ

 ןאשיא ךוכ םהו ןאשיא שיאמנ םה םדוב הדיד

 : תפר ימ םיִקַתְסמ ָהאֹרְב ךָי רַהו (דנדוב ןאנָנ)

 אי באב

 א ָהנאכ יקרש ַהְואורדְב התשאד רַב ארמ חורו

 ךניאו דרוָא תסָא הָנֹוָתֹמ קרשמ וסְב הכ דנואדכ

 רדו .דנדוב דרמ נפו תסיב הואורד הְנהְד .ךזנ
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 י,ש איבנה לאקוחי באתכ מת

 ימאמת יזירימ םלָשּורי רב אר דוכ בג ןוָג איִא

 וא :תכאפ יהאוכ ךאלַה אר לֵאָרְִׂי היקב ט
 הָרּודּּו לאָרְׂשִי ןאדנאכ האנג ראד באג ארמ
 רהשו לֶמַמ ןוכ וא ןימװ תסַא םיטע תִיאהְנ יב
 ןימז הננאדכ דניוגימ ארז תסַא רפ םתס א

 ספ : דניב ימָנ דננאדכו תסַא הדרכ ךרַת ארי

 תַמחַר ןמו דרכ .רהאוכנ תקפש זינ ןמ שנ

 רפ רַב אר ןאשיא ָךאתֿפַר הכלַב דומכֿפ םַהאונ
 הכ ידרמ ןַא ךניאו :דרוָא םהאוכ ןאשיא אי

 תשאד רַמַכ רד אר תאוַדו דוב סַבלמ ןאתכְב

 ידומרפ רמָא ארמ הכ יֹגַהנְּב תפגו ראד באו

 : םֶדומְנ למע

 5 בגב

 ךפ יאלאב הכ יִכְלֿפ רַב ךעאו םַתסרַגנ ספ א

 לתָמו דובכ תוקאי נס לתְָמ יזיִג דוב ןאיִבורב

 : רש רַהאֹמ אהנָא ָךז רב תכת ָהיבָש שיאמנ

 באטכ דוב סבלמ ןאתַכְב הכ אר דרַמ ןָאוב
 ןאיבורכ ךיז רד אה ךרָג ןאיִמ רד תפג הררכ

 יִשֲתֲא יאה רַנכַא וא אר .רוכ יאה תסדו ורב

 רהַׁש רַבו ןכ רפ תסַא ןאיִבֹורב ןאיִמ רד הב
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 אמת י איבנה .לאקזחי באתכ
 ג ןָא ות + רש לכאד ןמ רטנ רד ואו שאפב
 הנאכ תסאר ףֶרמְב ןאיִבורכ רש לַכאד דרמ
 : ררכ רפ אר ינֹורָדנַא ןחצ רבַאו דנדוב הדאתסיא

 הנאכ ָהנאתסָאב ןאיִבֹורַכ ור וַא דנוארכ לאלו |
 גורפ זַא ןחצו רש רפ רבַא זַא הנאכו דַמָא רב

 ה יאה לאב יאדצו : תשָנ ןלממ דנוארכ לאל
 רדאק יארכ ןאוָא לֶתָמ ינוריב ןחצב את ןאיבורכ
 ןונו : רש עומסמ דנכימ םלכת הכ יניח קלטמ
 רֹמַא דוב ןאֹתָכְב סנלמ הב אר דרמ ןָא
 אה ךרֶג ןאימ זא אר שֶתֶא הכ תפג הדומרפ

 הרש לֿנאד האגנָא ראד רַב ןאיִבּורַכ ןאיִמ זַא
 תסד ןאיִבורַכ וַא יו : דאתסיא אה רג ָךנ
 ןאימ רד הכ ישְתֶאְב ןאיִבורַכ ןאיִמ וַא אר דוכ

 תשאר רב ארנַא הדרכ זארר דוב ןאיִבֹורַכ

 דאהְנ דוב סבלמ ןאתכב הכ ידרמ ןֶא תסדבו
 ןאיבורכ רַדֹו : תפר ןוריב התפֶרְג ארנָא ואו

 ןאשיא יאה לאב ךיז ןאפנָא תסד ָתרוצ היבש
 יולהפב ךרֶנ ראהָנ ךניאו םֶתְסירְגְנו : רש רַהאט
 ךרגו יבורכ ךי .יולחפב ךרֶג ךי .ינע ןאיבורכ
 שאמו רש  רֶהאט רניד יבורַכ ולהפב רניד
 י אמַו : רוב דג רַבְז גנס תרוצ לתַמ אה ךרג
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 מ,ח איבנה לאקוחי באתכ
 ףרטְּב אר באתֿפַאו דנתשאד קרשמ וסְב אר

 ספ יא תפג ןמְבֹו :דנדומנמ הדָנס .קרשמ

 הָדּוהְי ןאדנאכ יארֶב איִא ידיד ארניא ןאסְנָא

 אג אנניא רד הכ תאֹסאָגְר ןיא ןֵדרָא אגב

 א אר ןמְז הכ ארז תסַא להַס דנרָאמ
 םשכ ןאאַה יארְבו דנַא התכאס | ןלֶממ םלט

 דוכ יניב אר הכאש ןאהו דנָררגימ רב ןמ

 למע בצג רד זנ ןכ ןירב אֹנְב :דנראדנימ
 דרכ דהאוכנ תקפש ןמ םשֶו  דומְנ םַהאֹוב

 דנלב ןאוָאב הָנ רנַאו רומרפ םהאוכָנ תמחר
 םהאוכנ תַבאְנָא אר ןאשיא דננאוכְב ןמ ׁשֹוגְב

 : דומנ

 ט באב

 תפג הדרכ אֵדְנ ןמ ׁשֹנְב דנלב ןאוָאְב ואו
 באר תְלֶא סכר ראיִב ךירזנ אר רהש אל
 ךניאו : דרארב .דוכ ַתסַד רַד אר דוכ הְדנֹנכ
 ףרטב הכ יאלאב הואורד האר וא דרַמ שש
 הופ רֹבַת סכרַהו  דנדַמָא תסַא הָנוְתֹמ לאמש

 דרמ ךִי ןאשיא ןאיִמ רדו תשאד שתפד רד אר

 שרמכ רד בָתאכ תאודו דוב ןאתַבַב הדש סַבְלמ
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 טלת מ איבנה .לאקזחי באתכ
 : דנדאתפיא ןיגנְרב במ ךזנ הרש לַכאד ןאשיאו
 יאלאב הכ יבורכ ןָא יור זַא לֵאָרְׂשִי יאדכ לאלו
 ידרמ ןֶאְבּו דַמָא רב הנאכ ָהנאתסָאְב דוב ןָא
 רד אר בָתאכ תאודו דוב םכלמ ןאתַכְב הכ

 : דרכ באטכ תשאד רמכ

 ןאיִמ וַא ני רהש ןאימ זַא תפג ואָב דנוארכו
 ָבֶבְְב הכ ינאסכ ינאשיפ רבו דרלגב  םֶלָשּו
 הֶא דושימ הדרכ ןָא רַד הכ יתאֹפאָנְר המַה
 ה עמסב ןאנָאבו :ראדנב יִנאשְנ דננכמ הלאנו
 דירָדנב רהש וא וא בקע רַד הכ תֿפנ ןמ

 םַֹרַתו דֹנכַנ תקפש אמש ןאמשְנו דיזאס ךאלַהו
 ןאנזו לאֿפטַאו ןארַתכרו ןאנאוגו ןאריפ : דָיאמְנַמ
 הכ יִפָב רַהב אמָא רינאפר לתקב "אמאמַת אר

 ןמ סדק וַאו דיושָמ ךידזנ דראד אר ןאשְנ ןיא

 הנאכ שיפ הכ יריפ ןאדרמ וַא סַּפ דינכ עורש

 הנאכ דומרפ ןאשיאַבו : דנדרכ עור דנדוב

 רפ ןאגְתשכ זַא אראה ןהצו דיזאפ סְגְנ אר

 רהַש רדו דנִדַמָא ןוריב ספ דייַא ןוריב התכאס

 דנתשכימ ןאשיא ןוגו : דנררַכ עורש ןַתשכְב

 הדאתפא רַד ד יורְב םרוב הדנאמ יקאב ןמו
 הָהְי דנוארכ יִא הֶא םַתֿפװ םֶדומְג התאתְסֶא
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 ח איבנה לאקזחי באתכ ולת
 לאמש רב הכ ינורדנא ןהצ הזאורד הגהַד
 לאתמת ןַמִׁשְנ אָננָא רד הכ דרב תסא הגתֹמ

 יארפ לאלג ךנאו :דשאבימ זננַא תרי תַר ד
 הדיד ןומאה רד הכ :איִאֹר ןָא ךננאמ לָאָרׂשִ

 רפפ יא תפג ארמ ואְו :רש רַהאט םדוב ה

 רַב לאמש האר וסְב אר דוֿכ ןאמשנ ןאסנַא
 לאמש ָהאר יוסב אר דוֿכ ןאמשְנ ןונו .זארפַא
 הָואֹורַד ילאמש רמב ךעא םַתׁשארֿפַא ר
 :רׁש רַהאֹמ לַכְדִמ רד תריג לאתמת ןיא הַבְדַמ
 הָננֲא ות איִא ןאסְנָא ָךכָפ יִא תפג ארמ ואוו

 תאסאגר ינעי יניב ימ דננכימ ןאשיא הכ אר

 דננכימ אָניֹא רד לֵאְרׂשִי ןאדנאכ הכ ימיטע
 זאב אֹמַא םשְב רוד דוכ סדקמ זא את

 ארַמ ספ :דיד יהאוכ רַת םיטע תאפאגר י
 יכארופ ךניא הכ םדידו  דֶרוא ןחצ ָהזאורדב

 ןאפִנַא ספ יא תפג ארמ ואו :תסַא ראויד רד ח

 ךעא םֵדנֵכ אר ראוד ו ןֵכֶב אר ראויד
 ןש לֿכאד תפג ארמ ואו + דַמָא דירפ הזאורד ט

 אגניא רד ןאשיא הכ אר  יעינש תאסאָגְרְ

 פרש לכאד ןוג ספ :אמָנ הטָחאלמ דננכימי

 סג ָתאנאיַװ תארָשַח הנוג רַה הכ םדר
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 ח איבנה .לאקוחי באתכ

 זַא ראוד רַב לֵאְרְׂשִי ןארנאכ יאה תב עימנו
 זא רֿפנ דאתפהו : רוב הרש שקנ ףרט רַה

 הדאתסיא אהנָא  שיפ לֵאָרְׂשִי ןאדנאב ךיאשמ
 הדאתסיא ןאשיא ןאיִמ רד ןפשדךןב והינזאיו דנדוב

 ובו תשאד דוכ תסד רד יהרמגמ סכרַהו דוב

 יא תפג אֹרַמ ֹואְו : תפרימ אלאב רוכב ךבַא

 ןאדָנאכ ךיאשמ הכ אר הָננֲא איִא ןאסְנָא ָרַספ

 תב יאה הרגח רד סכרַהו יכיראת רד לֵאָרְׂשִ
 דנואדכ הכ דניוגימ אריז ידיד דננכימ שיוכ יאה

 ךרת אר ןימז ןיא דנואדכו דניב ימְנ אראמ

 םיטע תאסאנְר ואב הכ תפג ןַמְבּו :תסַא הדרכ

 :דיד יהאוכ דננכימ ןאניא הכ יאהניא וא רַת

 הכ דנואדכ ָהנאכ הזאורד ָהְנַהַדְב ארמ ספ

 יֲִעַב אָגנָא רד ךניאו דרוָא דוב לאמש ֿרמְב
 ארַמ ֹואְו :דנַתסירימ ּומַת יארב התסשנ ןאנז

 זאב ידיד ארניא איִא ןאסנַא ספ יא  תפנ

 : ריד יהאוכ אר אהניא זא רַת םיטע תאסאגר

 דוא דנואדכ הְנאכ יִנורדנַא ןחַצְב .ארמ ספ

 זלת
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 = קאומ ןאיִמ רד רנואדכ לכיה הזאורד דזנ ךניאו
 תשפ הכ דנדוב דרמ גנפו תסיב ךדקב חַבְרַמו

 שיוב יאה יורו דננאדכ לכיה וסב אר דוכ יאה
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 | ז איבנה .לאקזחי באתכ דלת
 יאלטו הרקנ רשאב ימ םגנ ץּנ לתָמ ןאשיא יאלטו
 דנאוַתנ אר ןאשיא דנואדכ בַצִג ור רד ןאשיא

 ןטבו דננכ ימנ ריס אר דוכ יאה ןאג דינאהר

 ןאשיא האנג אריז דנזאס ימנ רפ אר שיוכ יאה

 תניז יאביז ואו : תסַא הרש אהנַא םֶראצַמ גנס כ

 אמא דוב הדאד רארק יאיִרְבְב רד אר רוכ

 רד אר שיוכ תאפאגרו תאהורכמ יאה תב ןאשיא

 לְתָמ ןאשיא יארב ארנָא ןירב אֹנְב דנתכאס ןָא

 ןאבירג ַתֹסַדְב ארנָאו : דינאררנ םַהאֹוכ םֶגַנ יג אכ

 דאד םַהאֹוכ תֶראֹגב ןאהְנ ןארירָשְבו גאראתב

 אר דוכ יורו : תכאס דנהאוכ תַמְצָע יב ארנַאו

 ארמ ךותפמ ןאכמו דינאדרנ רב םהאוכ ןאשיא וַא

 הרש ןָא לפאר ןאמלאטו רומָנ רנהאוכ תַמְצֶע יב
 זאסב אר ריגנז : תכאפ רנהאוכ תַמָצְע יב ארנָא גב

 רהָשו תסַא רפ יזיר ןוכ יאה םרָנ זַא ןימָז הכ אריז

 םַהֲאכ אראה תַמא ָךארַשַאו + ןלֶמַמ םֶלט זַא דב

 רומנ דנהאוכ ףרצת ןאשיא יאה הנאכ רדו דרוָא

 אהנָאו תָכאס םהאוכ ליאז אר ןארָוֶא רוז רבת
 דנהאוכ תַמְצַע יב אר ןאשיא סדקמ יאה ןאכמ

 דנַהאוכ אר יתמאלסו דִיִא ימ תַכאלַה : דומָנ הב
 רַב תביצמ + רש רַהאֹכנ תַפאי אמא ריבלט וב
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 הלת ח,ז איבנה לאקזחי באתכ
 דושימ עומְסַמ הזאוא רַב הזאוָאו דִיִא ימ תביצמ

 ןאנָהאכ זַא תעירש אמָא דנבלטימ איִבָנ וַא איִאֹור

 מ האשְךאפ : תפא הרש דובאנ ךיאשַמ וַא תַרְושַמו

 תַדו דָושימ סבלמ תַריַחְב םיאָרו דריגימ םתאמ

 ןאשיא יאה האר קפאומו דורלימ ןימז להַא יאה
 קאקחתְסֲא קפו רבו דומָנ םהאוכ לַמַע ןאשיא אב

 דנהאוכ ספ דֹומָנ םהאוכ ירואד אר ןאשיא ןאשיא

 : םתפה הֶוהְי ןמ הכ תסָנאד

 ח:-םאב

 א םשש האמ א םננפ ןור רד םשש לאס רדו
 ךיאשמו םדוב התפָשנ דוכ ָהנאכ רד ןמ ןונ

 תפד האגנא דנדוב התפשְנ ןמ שיפ הֶדּוהְי

 :רַמָא דורפ ןמ רַב אָגנָא רד הָוהְי דנוארכ

 ב רוב שתֶא ַתַרצ לתַמ .יהיבָש ךניא הכ םדירו
 \זַאו ׁשֵהֶא ןיאפ את וא ךמכ ׁשיאמְנ וַא .ינעו
 יגרנשכרד | רטנמ למ אלאב את וא ָךמכ
 היבשו :הש רהאט עמאל גרב ָתַרוצ ךננאמ
 תפְרְגַב ארמ  ינאשיפ יומ הדרַכ וארד יתַד
 = תשאד רַב ןאמסָאו ןימז ןאימ רד ארַמ חורו

 רזנ  םלשורי הב אדכ יאה איַאר רַד ארמו
os fra 
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 ז איבנה .לאקזחי באתכ בלת
 ספ דוב דהאוכ תַנאִמ רד ות תאסאנרו דאהְנ |

eo | 

= 

= 

 בי

 : םַתְסַה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד יהאוכ

 דָחֶאּו יאלב ןאה אֹלַב ריוגימ ןינָג הָוהְי דנוארכ
 ךְצְבו דָיִא ימ יאֹהָתנֲא דיִא ימ יאהַתְנָא +: דָיִא ימ

 ןכאס יא :דִיִא ימ ןאה תסַא הדש ראריב ות

 דָיָא ימ ןיעמ תו יָא ימ ות רב ות לא ןימז
 הנו רש דהאוכ המאגנה ןור תסַא ךידזנ זורנָאו

 בירקנע ןָאלַא :אה הוכ רַב ינאמראש ןאוַא ור
 שיוכ םשכו תכיר םהאוכ ות רב אר דוכ בג

 קֿפאומ ארת הדינאסְר םאמתֶא הב ות רַב אר

 תַתאֹכאָגְר עימנו דומָנ םהאוכ ירואד תיאה האר

 דַהאֹוכנ תקפש ןַמ םשְנו + דאהְנ םהאוכ ות רַב אר

 האר תאפאכמ הכלב דומרפ םַהאֹוכנ תָמחַרו דרכ
 רד ות ָתאֹפאָנְרו רינאפְר םהאוכ ֹותְב אר תיאה
 ָהָדֹננז הכ תסנאד דיהאוכו דוב דהאוכ תנאימ

 דִיִא ימ ןאה זורנַא ךניא : םַתֹסַה הֶוהְי ]מ ות

 רֹבַכַתו הדרוא הפוכש אצעו הדַמָא ןוריב ות לא
 תסָא התשנ תַראֹרׁש יאצע םלמ : תסַא הדרַכ לג
 ןאשיא ָםאהָדְוֲא או ןאשיא תִייִעְמְג זַאו ןאשיא זַא

 הדנאמנ יתַמָשִח ןאשיא ןאיִמ רדו תסינ יקאב יזיִנ

 ספ תסַא ךירזנ ר ןַאו דָיִא ימ תקו : תסא
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 ז איבנה .לאקזחי באתכ

 אריז דריגנ םתאמ הדנשורפו דנכנ ידאש ירתשמ

 התפָרְנ רארק ןאשיא ָתַיַעמִנ ימאמַת רַב םשב הכ

 ןאיִמ רד הָג רגַא ןאגדנשורפ הכ אריז : תסַא

 דנשאב התכורפ הָננֲאְב דננאמ הדנז ןאגדנז

 תיִיעְמַג ימאמת רַב בַצֹג הכנוג תשג רב דנהאוכנ

 רב דנַהאֹוכנ ןאשיא תסַא התֿפַרְג רארק ןאשיא

 תיוקת אר דוכ יגדנז שיוכ ָהאנגְב םכ גיהו תשנ

 אר זיִנ המַהו התכאונ אר אנרכ :דאד רַהאוכנ

 אריז דַוָר ימָנ :גְנְגֶב יסכ אֹמַא דנַא התכאס איהמ

 רארק ןאשיא ָתייִעְמִנ יִמאמְת רַב ןמ ַבַצַג הכ
 טחקו אבו תסַא ןוריב רד רישמש : תסַא התפרג

 ימ רִשמַׁשְב תפָא ארחצ רד הכנָא ןורדנַא רד

 ךאלַה ארוא אבו טחק תַֹא רהש רד הכנָאְו דרימ

 דננכ ימ רארפ ןאשיא ןאראגתסרו : דזאס ימ

 ימ אה הוכ רב אה הרד יאה התבאפ לתַמ
 דוכ האנג ַבֵבֹכְב ןאשיא וַא םארכ רֶהְו דנשאב

 עימו הרש תפס אה תפד ָהמַה + דננכ ימ הלאנ
 סאלפו : תסַא הדידרנ באת יב בָא לַּתָמ אה ונאז

 רַבָו דנאשופ ימ אר ןאשיא תַשחַו)ו דננכימ רב רד

 ימ ירַנ אה רַפ עימְג רבו תָלְנַכ אה הרהָנ ָהמה

 דנזירימ אה הָנֹוכ רד אר דוכ ָהְרקנ : דשאב
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 ו = איבנה לאקזחי באתכ
 םהאוכ האגנ יתייקב אֹמַא : םתפה הָוהְי ןמ

 דיוש הדנכארפ אה רֵֹשָכ ןאימ רד ןונו תשאד

 ןכאס אה תַֿמא ןאימ רד אמש יס לא תיקב
 ןאימ רד אמש ןאגתפאי תאננו + רש רנהאוכ

 הדרב יריסַא הב אר ןאשיא הכ יאָג רד אה תמא

 אנו לד הכנו) תשאד דנַהאֹוכ דאי ארמ דנַא
 תסַא הרש רוד ןמ וַא הכ אר ןאשיא ךאכ

 בקע רד הכ אר ןאשיא ןאמשְנו תסבְׁש םהאוכ

 אר ןתשיוכ ספ תפא הדרכ אנז ןאשיא יאה תב

 רופ ַתאפאְנר ַהַמַה רד הכ יתְׁשְו לאמעַא בבסְב

 דנהאוכו : תשאד דנהאוכ הורכמ דנַא הדומנ

 ןיא הכ םַתֿפֹננ תבעו םַתסַה הוהְי ןמ הכ תסנאד
 ; דרָוַא םַהאֹכ דראו ןאשיא רַב אר אלב
 יאפו ןוכ דוכ תְסַרְב דיוגימ ןינָנ הֹוהְי דנואדב

 ימאמת רַב יאו ֹוגָבֹו בֹובְב ןימז רַב אר דוכ

 רישמשב הכ ארי לֵאָרׂשִי ןאדנאכ ךירש תאסאָגְר
 רשאב רוד \ הכנָא : דאתפא דנהאוכ אבוו טחקו

 רישמשב תפָא ךירזנ הכנָאו דְרמ דַהאֹוכ אבוב

 הרצאחמ רַדְו הדנאמ יקאב הכנָאו דאתפא דַהאוכ
 םשכ תרה ןמו דרמ דהאוכ יגְנסרג ַא דשאב

 : דינאסר םהאוכ םאמתַא הב ןאשיא רב אר דוב
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 אלת ז,ו איבנה .לאקזחי באתכ
 גי הכ ימאגנַה םתסה הֹוהְי ןמ הכ תסנאד ריהאוכו

 הב ןאשיא יאה תב ןאיִמ רד ןאשיא ןאגְתשכ

 רבו דנלב לת רה רב ןאשיא יאה חַבֹרַמ ףארטַא
 זבס תֹכַרְד רַה יו אה הוכ םאֹמַת !אה הָלְק

 וב שו יאיאדַה הכ יאנג רד ןשכ ולב רַה ריו
 תפאי דנדינארדג ימ דוכ יאה תב ָהָמַה יארב

 ואֹרְד ןאשיא רב אר דוכ תסַדו : דש דנַהאוב

 ןאשיא יאה ןכסמ םאֹמַת רד אר ןימְז הדרַכ

 םַהאֹוכ הָּתְלְבַד ןאבאיִב א רַת ןאריוַו רַת בארכ
 ; םתפה הוהְי ןַמ הכ תסנאד דנַהאֹוכ ספ תכאס

 ד -

 ,- באב.
 ב א ותו : תפג הדש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלכו

 לֵאָרְׂשִי ןימוב הָוהָי דננארכ (ונְב) ןאפנַא ספ יִא
 אהַתְנָא ןימז ַהֵׁשֹוג ראהָג רב יאהְתנָא דָיוגימ ןיננ

 תסָא הדיפֶר ות רַב אֹהֲתְנֲא ןָאלַא : תסַא הריסר
 רַבּו םַא הדרנָא דֶראו ות רַב אר דוכ ַתְׁשֵב ןמו

 ימאמת הדומנ ירואד ארת תיאה האר קפו

 ןמ םשֶנו : דאהְנ םַהאֹוכ ות רַב אר תַתאסאָגְר

 םַהאֹוכנ תמחרו דרכ דהאוכנ תקֿפש ות רַב

 םהאוכ ות רב אדרת יאה האר הכלב דומרֿפ
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 ה איבנה לאקוחי באתכ
 ןמ הכ תסנאד דנהאוכ האננָא םשאב הדינאסר

 ארתו + םַא התפג .שיוכ תריִג רד ארניא הוה

 יאה תַמא ןאימ רד ןאירדג הר ָהָמַה רטנ רד
 יאוסרו באר דנשאבימ ות ףארטַא הב הכ

 בצו םשכב ות רב ןוו + רומנ םהאֹוכ םיִלסַת
 האגנא םשאב הדרכ ירואד תכס יאה שנז רַסו

 תמא יארב תַשַהְרו תַרָבֲעֹו תָמְדַמְו ראע ָךְנומ ןיא

 ןמ דוב רַהאֹוכ דנשאבימ ות ףארטַא הב הכ יאה

 יאה רית ןוגו : םתפג ארניא םתסַה הוה הכ

 ןמו רׁשאבימ תכאלַה יארְב הכ אר יטחק דב

 רד םַתֹכְרפמ אמש יבארכ תַהָנב אר אהנָא

 רב אר טחק האגנָא םשאב התכאדנַא אמש ןאיִמ

 אמש ןאנ יאצעו דינאדרנ םהאוכ רת תכס אמש

 רד הדנרְד ָתאנאויַהו טחקו : תסבָש םהאוכ אר

 דאלוא יִב ארה את ראתסְרֶפ םהאוכ ות ןאיִמ

 דהאוכ רובע ות ןאיִמ וַא ןוכו אבו דננאדבנ

 ןמ דרוָא םהאוכ דראו ות רַב ירישמשו דרכ
 : םתפג ארניא םתסה הֹוהְי הכ
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 ו איבנה לאקוחי באתכ

 ו באב

 טכת

 א :תפג הרש לזאנ ןמ רב דנואדכ םאלכו
 לֵאָרְׂשִי יאה הוכ רַב אר דוכ רפנ ןאסנָא ךספ יא
 הוכ יִא וגבו :ןכ תוובנ אהנָא הְראב רדו זֹודְב

 דיונשב אר הָוהָי .דנוארכ םאלכ לֶאְרָשְי יאה
 אה ידאו] אה לַתת אה הוכב הֶוהְי רנואדכ

 רב ירישמש ןמ ךניא ריאמרפימ ןינֶג אה הדו

 באֹרַכ אר אמש ךנלב יאה ןאכמו םַרְוָא ימ אמש
 לאתמַהו םֶרָהְנמ אמש יאה חַבֹדַמֹו : דרכ םַהאוכ
 ןאגתשכו רש דהאוכ התפכש אמש יִסמָש יאה

 : תפאדנא םהאוכ אמש יאה תב שיפ אר אמש

 ןאשיא !אה תב שיפ אר לֵאָרׂשי יִנָב יאה שאלו
 אֹדְרְנ אר אמש יאה ןאוכתסאו תשאדנ = םַהאּוב
 רבו + דישאפ םהאוכ אמש יאה הברמ דד

 יאה ןאכמו בארַכ אה רהש אמש ןכאסמ ץיִמְג

 יאה חַבלַמ הכנָא את רש רַהאּוכ ןאריו דנלב
 התסכש אמש יאה תבו רוש ןאריוו בארכ אמש
 םֶרַהְנמ אמש יִָמַׁש יאה לאתְמַתו רררג דובאנו
 רד אמש ןאגתשכ ןוְגו + רוש וחמ אמש לאמעַאו
 הכ תסנאד דיהאוכ האגנא דנתפיב אמש ןאימ
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 ה איבנה לאקוחי באתכ וכת

 זַא יכדנַאו :דאתסְרפ םהאוכ ירישמש אהנָא ג

 : דנַבְּב דוכ ןמאד רד אר אהנַא התפרְג ארנָא

 רד אר אהנָאו ריגְב אר אהנָא זא ירדק זאבו ד

 ןאזוסב שתאב אר אהנַא התכאדנַא שָתֶא ןאיִמ

 ןָא זא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ םאמַת יארַב יׁשֲתֲאְו
 : :דַמֲא דהאוכ ןוריב

 אר םלָשּורי ןיא ןמ דוגמ ןינְג הֹוהַי דנואדכ ה |

 אראה רֶוָשְכו םדאד רארק אה תמא ןאיִמ רד

 רַת דב ןמ ַםאֹכְחַא וַא ואו :ןַא ףרט רַהְב

 רֶׁשָכ וַא רַה דַּב ןמ ןַײארֿפ זַאְו אה תמא וַא

 הדיזרו ןאיצע רשאבימ וא דרג אֹרְרְנ הכ יאה

 ְךרַמ ארמ ָםאכחַא וא ְלהַא הכ אריז תסַא

 :דנַא הדומננ ךולפ ןמ ןַיארֿפְב הדרכ

 אמש הבנונ דיוגימ ןינְג הוה דנוארכ ןירב אנב

 אמש ָךְרְג אֹדְרְג הכ יאה תַמא וַא הדאיו

 הדרכנ ךולס ןמ ןײארֿפנו דידומנ אג רנשאבימ

 קפאומ הכלב דידרנאינ למַעְב ארמ ָםאכחַא
 דנשאבימ אמש רג אדרג הכ יאה תמא םאכחַא

 :רידומננ למע זינ
 ןמ ךעא ןמ דומ נג הָוהְי דנואדכ ארה ח

 אה תַמא ָךֹמנְב ות ןאיִמ רדו םתסה ות ךַצְב
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 זכת ה איבנה לאקזחי באתכ

 מ עימג :ָבָבְסְּב ות אבו + דומְנ םהאוכ אה ירואד
 וא לבק הכ דרכ םהאוכ אה ראכ תַתאפאנר
 ריד םַה אח ןָא לָמו םשאב הדרַכנ ןיא

 :דרכ םהאוכנ

 י דנהאוכ אר ןארַסָפ ות ןאיִמ רד ןארדפ ןירב אנב

 רֶרוכ דנַהאוכ אר שיוכ ןאררפ ןארַסָּפו דֶרוכ

 ארת תייקב יִמאמְת הדומָנ אה ירואד ות רַב
 א ארֶהְל : תכאס םַהאֹוֿכ הדנכארפ דאב רַה וסב

 הכנוג םכק םדוכ ָתאיחְב ריוגימ הָוהְי דנואדב
 תאהורכמ עימנו תאפאגר יִמאמְתַב ארמ סדקמ ות

 עטקנמ ארת התנלַא זינ ןמ יתבאס םגנ שיוב
 ןמו רֹומָנ רהאוכנ תקפש ןמ םשְנְו תכאפ םהאוכ

 כי רד ות תלת ךי : רומרַפ םַהאֹוכנ תַמחְר זינ

 ףלת יגנפרג וַאו דרמ דנהאוכ אבו זַא תנאימ
 רישמָשְב תפארטא הב תלת ךװ רש דנַהאוכ
 דאב רַה וסב אר רניד תמו דאתֿפא דנַהאוכ
 ןאשיא בקע רד אר .רישמש התכאס הדנכארפ
 * םאמְתַא הב ןמ בצנ ןוָג ספ : דאתסרפ םהאוכ

 ןאשיא רב אר שיוכ םשכ תַדַו רשאב הריסכ

 ןוגו דש םהאוכ ןאמישפ האננַא םשאב התכיר

 םאמתא הב ןאשיא רב אר שווכ םשכ תַרַח
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 ד איבנה לאקוחי באתכ דכת
 רארק ות יארְב ילאס ַתַהְגְב אר יור רַה רש
 יור הדרכ הנהַרְב אר דוֿכ יוזאבו :םַא הדאד ו

 :ןכ תֹובנ ןָא ךצַו ראדב םלָשּורי ָהְרצאחמב
 יאה חר אתו םַהְיִמ ות רב אה דנַב ךניאו ח

 זא ישאב הדינאסרנ םאמתא הב ארתא הרצאחמ

 םדננ ספ :ריטלג יהאוכנ תרניד ַלְהֿפְב ֹולְהַפ ט

 התֿפְרְג דוכ יארב ןאבְלנו ןזראו סדעו אלקאבו \ וגו
 אהנָא זַא .יכארוכו זירְב רט ךי רד אר אהנָא
 יולהפַב הכ יאה זר יִמאמַתו ּפְב דוכ יארְב
 יהאוכ ארנַא זור דננו דציס ינעי יבאוכימ דוב

 ינעָי דוב דַהאֹוכ ןְב ירוכימ הכ ארנו :דְרוכ ו

 ארנָא תב תה ור רַה יאֹרְב לאֵקתְמ תסיב
 ךִי סרס ינעי ׁשיאמיַפְב אר בָאו +: דרו יהאוכ א

 :דישונ יהאוכ תֶכֹוְב תקו ארנָא דישונ יהאוכ ןיה

 ןיגרפ רב אר אהנָא ירוכימ הכ ןנ ןאנ יאה ץֶדקו בי
 : תָכפ יהאוכ ןאשיא רטנ רד ןאסנָא

 ןאנ :לֶאְרְשָי יֵנְב לאוְנַמ ןימַהְב דומרֿפ דנואדבו >
 אר ןאשיא ןמ הכ יאה תמא ןאיִמ רד םגנ
 : ררוכ דנַהאוכ םזאסימ הדנכארפ אהנָא ןאיִמְב

 ןמ ןאג ךניא הֹוהְי דננאדכ יא הֶא םתפנ ספ די

 התימ לאחב את רוכ ָתיילֿפמ וַאו הרשנ סג
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 הכת ה,הד איבנה לאקזחי באתכ
 סֶגנ ךארוכו םַא הדרוכנ אר הרש הדיר אי

 :תסַא התפכנ םנאהָדְב

 ומ ץועב אר ןאג ןיגרס הכ ןאדְב תפג ןמְב האגנָא

 רב אר דוכ ןאנ ספ םדאד ותְב ןאסנָא ןיגרס

 :תכפ יהאוב ןַא

 זמ ןאנ יאצַע ןמ ךניא ןאסנָא ספ יִא תֿפג ארַמו

 = ןּמָב אר ןאנו תסכְׁש םהאוכ םלָשּורְי רַד אר
 תַריַהו שיאמיפב אר בָאו דרוכ דנַהאוכ תרסעו

 יבָאו ןאנ גאתחמ הכ ארז + רישונ דנַהאֹוכ
 דנהאוכ רַמנ רניד ךַי רב תריחבו רש דנַהאוכ

 דנָהאוכ התכארג דוכ ןאהאנג בבסבו תכאדנא

 / : רש

 ה באב

 א זית יגית דוכ יארְב ןאסְנָא ַסֶּפ יִא ותו

 דוכ ַתַהְנב םאנח הרתסא למ ארנָאו | רגְב
 ןארדגב דוכ שירו רכס רַב ארנַא הדרב ראכב

 ב זור ןוֶגו :ןכ םיפקת אראה ומ התפרְג יוזארתו

 ךי ישאב הרינאסְר םאמתַאְב אר הרָצאחמ יאה

 ְךָנ ןאוסב ׁשֵתֲאְב רהַׁש ןאימ רד אר תלת
 ןְב .גית אב ארנָא ףארטַא התֿפְרִג אר תלת
 בקע רד ןמו שאפְב אה דאבב אר רנד תלו
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 ג איבנה לאקוחי באתכ

 ותו תסַא התפרידפ דידהת הכנוג דָנאמ דַהאֹוכ

 :יהְדאד תאָגְנ אר דוכ ןאג

 דש הדאהְנ ןמ רַב אָגנא רד דנואדב תסדו

 הכ ןש ןוריב ןומאהבו זיכ רַב תפג ארמ ואו

 רב ספ :תֿפג םהאוכ ןככ ות אב אָגנַא רד

 לאלַנ ךעאו םַתֿפַר ןוריב ןומאה הב התפאכ
 הריד בכ הנ ךנ הכ ילאלג לָתָמ דנואדכ
 רד רוכ יורְב ןמו רש אפ רב אָגנָא רד םדוב

 יאפ רב ארמ הדש ןמ לכאד חורו : םדאתפא

 תפג הדרכ באטַכ ארמ ואו תשאד אפ רַב םיאה

 אֹמַאו :דנבב דוכ ָהְנאכ רד אר ןתשיוכו ןרב

 דנהאוכ ות רב אה דנב ךניא ןאסְנָא רספ יִא ות

 ןאימ רד אֹמַא תב דנהאוכ אהנָאָּב ארתו דאהְנ

 םהאוכ תמאכְב ארת ןאבז ןמ :ןַמ ןוריב ןאשיא

 ישאבנ חַצאנ ןאשיא יארב הרש גְנג את דינאפסנ

 : דנשאבימ זיגנַא הנְתַפ ןאדנאכ ןאשיא הכ אריז

 האננָא םִיאֹמְנ לכת ות אב ןמ הכ יתקו אמא

 תפג יהאוכ ןאשיאְבְו דושנ םַהאֹוכ ארת ןאהד

 אנש הכנַא האננָא דִיאמרֿפימ ןינג הָוהְי רנואדכ

 אריז דנכ אבא דיאמנ אבָא הכנַאו דֹנְׁשְב רשאב

 : דנשאבימ זיגנַא הנְתַפ ןאדנאכ ןאשיא הכ
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 גבת ד איבנה .לאקזחי באתכ

 ד באב

 א ארנָאו ריגְב ירֹנֲא ןאסְנָא רספ יא זינ ותו
 ןַא רַב אר הלוי ךהָשו ראדגב דוכ ור שיפ
 ב ׁשֶרבארַב רדו ןכ הרַצאחמ ארנָאו : אֹמָנ שקנ
 אפ רַב שלָבאקמ רַד ירגנכ התכאס אה גרב
 רַהְב אה קיִנָנַמ הדז ודרא ׁשֿפארַמַא הבו אמנ

 ג דוכ יארְב ןינַהָא הבאת :ןכ אפ רב ןַא יוס
 ןינַהֲא יראויד רהשו דוכ ןאיִמ רד ארנָא התפרֶג

 הרַצאחמו ראדב ןָא רב אר דוכ יורו ראלגב

 יתיִא את ןכ הרצאחמ ארנָא ותו רש דהאוכ

 : רש לארי ןארנאכ תַהְְב
 ד ןאדנאל האנג באוכְב דוֿכ ףנ יולהפ רב ות ספ
 ור הראמש קֿפאומ רארגב ןָא רב אר לָאָרֹׂש
 לָמְחַתמ אר ןאשיא ָהאנג יבאוכב ןָא רַב הכ יאה
 ה אר ןאשיא האנג יאה לאס ןמו + רש יהאוכ

 זור דנת דַצ יס ינעי אה זור ָהְראמש קבאטמ

 ןאדגאֿכ האנג לַמֲחְתֹמ ספ םַא הדֲאהַנ ות רַב
 ו םאָננֲאָב אר אהניא ןוו : דש יהאוכ לאָרְׂש
 באוֿכְב דוכ תסאר יולהפְב זאב ישאב הדינאפר
 יהאוכ הָרּוהְי ןאדנאכ האנג לַמַחַתֹמ תר להו
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 ג איבנה לאקוחי באתכ כת

 ןאדנאכ יחכ אריז שאבמ ןאסארַה ןאשיא יאה יור

 : דנשאבימ זיגנַא הנתֿפ

 ארַמ םאלכ םאמת ןאסְנָא ךכָפ יִא תפג ארמו י
 שוגבו הדב אָג רוכ לֶד רד םיוגימ ותב הב

 ינאריפא ָךזנו איִבו : אמנ עאמְתְסֶא דוכ יאה אי

 ןאשיא התפר דנשאבימ ות םוק ןארַפּפ זַא הב

 דנננְׁשנ האוכו דננְׁשִב האוכו ןכ באטְכ אר

 : דיאמרפימ ןינְג הֹוהְי דננאדכ וגב  ןאשיאָב

 יאדצ דוכ בקע זַאו תשאד רב ארַמ חור האגנָא בי

 םאקמ זא הָוהְי לאל הכ םַדיִנׁש ימיטע גנאב לג
 תאנאויח ןָא יאה לאב יארצו : דאב ךֶראבְתמ וא גי

 ךרָנ יאדצו דנדְרונימ רַב  רגידמַהְב הכ אר

 גנאב לנג ארצו דוב אהנָא יור שיפ הכ אראה
 רַב אֹרַמ חור האגנָא : (םדינש) אר ימיַע ד

 דוכ חור תרארה רד יללָת אבו דרבו תשאד

 הטוב ימי/ןיגנפ ןמ :הב :הנואדכ :'תסדו -םתפר

 רהנ ָךמ הכ ינאריסַא ָךזָנ ביִבָא לת הב ספ וט
 ןאשיא הכ ינאכמ רדו םֵדיסָר דנדוב ןכאס רֵבָּכ

 ר תפה ןאשיא ןאיִמְּב אָגנָא רַד דנדוב התסַשְנ

 : םֶתסַשְנ רוח
 םאלכ הכ רש עקאו ור תפה יאצקנָא זַא ךעַבו וט
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 אכת ג איבנה לאקזחי באתכ
 זי ןאסְנַא ךספ יִא :תֿפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדב
 םַתֹכאס ןאב הדיד לֵאָרְׂשִי ןאדָנאֿכ יאֹרְב ארת
 אר ןאשיאו .ןנשב ןמ ןאהָד זאא אר םאלכ ספ

 ַךרַמְּב ןמ הכ יניחנ : ןכ דידהת ןמ ָבְנאַג זא

 דרמ יהאוכ התַבְלַא הכ םשאב התפג רירש

 ןֶא את יוגנ ןכפו ינכנ דידהת ארוא ות רַא

 הדומנ דידהַת וא תְׁשְז קירט זַא אר רירש

 שהאנג רד רירש ןַא האגנַא יזאפ הדנז ארוא

 םהאוכ ות תפד וַא ארוא ןוכ אֹמַא דרמ דַהאֹוב

 מי דידהַת אר רירַׁש ָךרמ ות - רַנַא ןכיל = + דיבלמ
 זאב שיוכ דב .קירטו דוכ תְרארָש זַא ואו ינכ

 אֹמַא דרמ דַהאֹוכ דוכ האנג רַד וא דֹנכנ תשנ
 : יהראד תאַגְנ אר דוכ ןאָנ ות

 כ דדרג רַב דוכ ָתלאַרָע וַא לראע דרמ רנו
 את םַהְנב יו שיפ םֶדאצַמ יִגְנַכ ןמו דֶזְרַו האנג

 רד וא ידומננ .דידהַת ארוא ות הכנוָנ דַרימְב
 למעב הכ יתלארעו דֶרמ רַהאוכ דוכ ַהאננ
 ןוכ ןכיל רש רַהאֹוכנ הדרוא דאיִב דוב הדרוא
 אכ ות רגַאו :דיבלמ םהאוכ ות תסד וַא ארוא

 לדאע ךרמ ןָא הכ ינכ היִדָהַת אר לדאע ךרמ
 הדנז התַבְלַא דורנ אט ואו דנכנ האנג
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 ג , ב איבנה .לאקוחי באתכ חית
 ןאיִמ רד יִבִנ הכ תסנאד דנהאוכ דנשאבימ

 ןאשיא וַא ןאסְנָא ךסֶפ יִא ותו :תפַה ןאשיא ו

 ראכ הָנ רגַא ןכמ םיב ןאשיא ןאנכס זַאו םרַתַמ

 ברקע ןאימ רו דשאב ות אב אה ךשו אה
 סרַתַמ ןאשיא ןאנכס וַא אֹמַא ישאב ןכאכ אה

 הכ אריז ןשמ ןאסארַה ןאשיא יאה יור או

 םאלכ ספ : דנשאבימ ויגנא הנֶתַפ ןאדנאכ ןאשיא ו

 דנְונָשַנ הוכו דננׁשְב האוב וגב ןאשיאְב ארמ
 : דנָתְסַה זיננַא הנְתַפ הכנוְנ

 ותָב ןמ הכ אר הָנֲא ןאסְנֶא רכפ יִא ותו ח

 זיגנַא הנתֿפ ןאדנאֿפ ןיא לתַמו .ץָשַב .םיונימ
 הָננָא הרושג אר דוב ןאהר הבלב שמ יצאע
 םַתֹסירנְנ םַפ : רוכב םהדימ ותב ןמ הב ארט

 יראמוט ןַא רדו רש זארה ןַמ וסב יתסר ךניאו

 שתשפו ור הכ דושנְב ןמ ַשיפ ארנָאו :דוב יו

 ןַא רב יאו םתאמו החונו דוב התשְונ וד רַה

 : דוב בֹותְבַמ

 ב באב

 הכ אר הָננֲא ןאפְנֲא ךספ יִא תֿפנ ארמ ספ | א

 אב התפרו רוכב אר ראמוט ןיא רוכב יבאי ימ
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 טית ג איבנה .לאקזחי באתכ
 כ דוכ ןאהְר האגנָא :וׁש םלָכְתִמ לֶאְרְשְי ןאדנאב
 :דינארוכ ןמְב אר ראמומ ןָא ואְו םדושג אר
 ןארוכְב אר דוכ םָכָש ןאסְנָא ְךַסְפ יִא תפג ארמו

 ותב ןמ הכ יראמוט ןיא זַא אר שיוכ יאשחַאו

 םֵנאהָד רדו םדרוכ ארנַא םַפ ןכ רפ םַהְד ימ

 : דוב .ןיריש לסע לתַמ
 ןאדנאכ דמו איִב ןאסְנָא ָךַּפ יִא תֿפג ארמו
 :ןכ ןאיַב ןאשיא יארב ארמ םאלכ התפר לֶאְרְשָי
 ה ןאסל לקו ןאבז ץמאג תמא מ הכ אריז

 הנ :לֵאָרְׂשִי ןארנאכ ךונ הכלב ירשנ הדאתסרֿפ
 ןאסְל ליקַתו ןאבז ץמאֿג ךאיסב יאה .םוק ד
 "אניקי דימהפ ינאותנ אר ןאשיא ןאנככ הכ

 ימ שוג ותב םדאתסָרֿפמ אהנַא ךַנ ארת רגַא
 ארת דנהאוכ ימנ לארי ןארנאכ אֹמַא :דנתּֿפְרנ
 הכנוג דננשב ארמ דנַהאוכ ימנ הכ אריז דננְשב
 לא יסקו ינאשיפ תכס לֵאָרְׂשִי ןאדנאכ ימאמַה
 לבאקמ רד ארת ור ןמ ןאה : דנתסַה בלק
 רד ארת יִנאשיפו תכאס םהאוכ תכס ןאשיא יור

 :דינאהרנ םַהאֹוכ תֹכַכ ןאשיא ינאשיפ לבאקמ

 מ אראֿכ גנס וַא סאמלַא לתָמ ארת ינאשיפ הכלב

 וַאו םרַתַמ ןאשיא וא ספ םדינאדרג רַת תבַס
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 א איבנה .לאקזחי .באתב וטת
 תור ארז רש ימ דנלב ןימז וַא אהנָא ור שיפ

 הכ יכלֿפ תַהאבְׁשו :דוב אה ךרֶנ רַד תאנאויַה בב
 ביהמ רולב ָךֵטְנַמ לֶּתְמ דוב תאנאויח רס יאלאב

 לאבו : דוב הרש ןהַפ אהנָא ָךַכ יאלאבו דוב גכ
 דוב םיקתְסמ רגיד ךָי וסב ךלפ וז אחנָא יאה

 ודו .דינאשופ ימ ףרט ןיא וא ךָי רַה לאב ודו <
 אר אהנַא יאה ןדב רט ןָא וַא ךי רַה לאב

 יאה לאב יארַצ ןמ דנתפרימ ןוָו : רינאשופימ רב
 לַתָמ ראיִַב יאה בָא יאדְצ ךננאמ אר אהנָא
 המ אר הַמאגנַה ארצו יָלֵַא ְתַרָצַח ןאוָא
 דנדאתסיא ימ ןוג הכ ארז םרינָש גֹוֿפ יאדצ

 רד ןוגו : דנתשאדג ימ ורֿפ אר שיוכ יאה לאב הכ
 דנתשאדג ימ ןרֿפ אר רוכ יאה לאב ןדאתסיא ןיח
 דוב אהנַא ָךכ יאלאב הכ יכלֿפ וַא .ייארצ

 אהנַא כ רַב הכ יכלַפ יאלאבו + רש ימ עומְסַמ ומ
 דובכ תוקאי תְרוצ לּתְמ יתֹּכַת ָתַהאֹבְׁש דוב
 ָתְרוצ לתָמ יתַהאבָש תֹכַת תַתאבְש ןארבו דוב

 וא רמכ רטנמ וַאו + דוב ןֶא קופ רַב ןאסנָא מ

 ךננאמ ןאבאת נֶרְב רטנמ לִּתָמ אלאב ףרמְב
 םֶדיד שדרג אררגו ןָא ןורדנַא רד שתֶא שיאמנ

 שואמנ לּתָמ ןייאפ ףרַטְּב וא ךמכ רפנמ ו
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 זית ב | א איבנה לאקי באתכ
 : םדיד דוב ןאשכרד ףרט רה זא הכ ישָתֶא

 חכ רד ןאראב ור רד הכ חזק סוק שיאמנ דננאמ

 ַךְרנ .ארְרג .יגרנשכרד ןָא ןיננמה רשאבימ רבא
 ןוו דוב הֹוהְי לאלנ תַהאבָש רט ןיא דוב ןָא
 יליאק ןאוָאו םראתפא רד רוכ יורב םדיד ארנָא
 : םרינש אר

 ב3

 א יאה יאפ רַב ןאסְנָא ספ יִא תפג ארַמ הכ

 ארניא ןוָו :םוג ןכס ות אב את תסיאָב דוב

 יאפ רַב ארמ הרש ןמ לכאד חור תג ןמְב
 םלַכַת ןמ אב הכ ארואו דומנ אפ רב םיאה
 : םֶריִנָש רומנ

 יֵנְב ךזנ ארת ןמ ןאסנָא ךספ יִא תפג ארַמ הכ

 = יזיגְנַא הנְתֿפ תמא ְךזנ ינעי םַתסְרַפ ימ לארי
 ןאררפו ןאשיא דנַא התכיגנַא הנְתַּפ ןמְּב הב

 דנַא הדיזרו ןאיצע ןמ רַב ּורָמֲאְב את ןאשיא

 דנתפַה בלק לא יסקו ור תכַכ ןאשיא ןארפו
 ןאשיאב את םַתְפְרפמ ןאשיא ךונ ארת ןמו

 ה האוכ ןאשיאו : דיאמרפימ ןינָג הָּוהְי דנוארכ ייוגְב

 ויגנַא הנְתַפ ןאדנאכ אריז דנננְׁשַנ האופו דנוגׁשב .
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 א איבנה לאקזחי באתכ דית
 םיקתסמ יאה יאפ אהנָא יאה יאפו : תשאד לאב ו

 לֵתָמּו דוב הלאסוג יאפ ףכ ךננאמ אהנָא יאפ כו
 יאה לאב ו : דוב ןאשכרד ילקיצ גרב ךמְנמ ה

 ןאפנָא יאה תסַד אֹהְנֲא §ֵרת ראהְנ וא אהנַא

 ןינְג אר דוב יאה לאבו אה יור ראהָנ ןָאו דוב
 התסויפ רגיד ְךִיְב אהנָא יאה לאבו : דנתשאר מ

 רה הכלב דנַתֿפאת ימנ ור דגַתְִַֿמ ןוו דוב
 ְתַהאֹבַׁש אֹמַאו : דנתפרימ םיִקַתְסמ ַהאֹרְב ךי י

 ןאסנָא ור אהנָא (הכ דוב ןיא) אהנָא יאה יור
 . דנתשאר תסאר ףֵרַמְב ריש יור ראהַג ןַאו דנתשאר

 ראהג ןַאו דנתשאד פג ףֵרמְב ןאג יור ראהָג ןָאו

 אהנָא יאה לאבו אה יורו : דנתשאד באקע יור אי
 לאב ודו דוב אדג רניד ךַי וַא אלאב פרט וא

 ןדב ריד לאב והו התסופ רנד ךיב ךי רה
 ָהאֹרְב אהנָא זַא ךי רַהו :דינאשופמ אר אהנָא ב

 תפרימ חור הכ יאָג רַהְבו רנתפרימ םיקַתְסמ

 : דנתפאת ימנ ור ןתפר ןיח רדו דנתפרימ אהנָא
 ַתְרוצ (הכ דוב ןיא) תאנאוַח ןיא תַהאבָש אמו
 שַתֶא יאה רגכַא יאה הלעש  ךננאמ אהנָא
 ןָאו דוב אה לׁשמ הַצ לְתַמ הרש התכורפַ
 דרַכ ימ ׁשֵדרַג תאנאויח ןָא ןאיִמ רַד ׁשֵהָא
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 ומת א איבנה .לאקזחי באתכ

 :ריהָנמ קרב שָתֶא ןאימ ואו דובימ ןאשכררו

 די רַבֹו דנדיוד ימ קרב תְרוצ לֶּתָמ תאנאויח ןָאו

 וט םַדדַכמ הטָחאלמ אר תאנאויח ןָא וו : דנתשנימ
 רַה יאֹדְב תאנאוַָח ןָא יולהַּפְב ךרנ ךָי ךניא
 : דוב ןימז רַב ראהָג ןֶא (זַא םאדכ רַה) ור

 וט רז ָרֹטְנַמ לתָמ אהנָא תַעְנַצ אה ךרֶג רוצו
 תרוצו .דנתשאד תַהאֹבְׁש ךַי ראהָנ ןָאו דוב דג

 : דוב .ךֶג ןאימ רד רג ְתָמ אהנָא תנו
 י הופ בנאנ ראה רב דנַתַפְר ימ אהנָא ןוָג

 מנ לָּיִמ  ףרט ְגיָב ןֵתֿפַב ןיח רו  דנתפרימ
 דוב ביהמו דנלב אהנַא יאה הכלפו : דנדרכ

 אה םֵׁשְג וַא ףרמ רַה וַא ראהָנ ןָא יאה הכלפו
 אה ךרֶג דנַתֿפרמ תאנאויַח ןָא ןוו + דוב רפ

 ַא .תאנאויח ןָא נו תפרימ אהנָא ולהפ רד

 כ רַהו : רשימ דנלב אה רג דנשימ דנלב ןימז
 אָג רַהְב דנתפרימ אהנַא תֿפַכמ חור הכ אג

 אהנָא יור שיפ אה ךרגו דרכימ ריס חור הכ

 ךרֶג רד תאנאוַה וה הכ ארז רשימ דנלב
 תפרימ אהניא דנתפרימ אהנַא ןוו + דוב אה

 דאתסיא ימ אהניא דנדאתסיא ימ אהנָא ןוגו
 אה רג דנרש ימ דנלב ןימז וא אהנָא ןוג
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 בנ איבנה הימרי באתכ בית
 יפרכו תג וֲאלַד ןאננכ וא אבו + תשארפַא בל

 ינאהאשךאפ ךיאס יאה יִסְרכ וַא רַת אלאב ארוא

 פאבלו : תשאדג דנדוב לָבָב רד וא אב הכל

 תר ימאמת רד ואו דֹומָנ לידבַת ארוא ינאדנו
 יארבו : דרוכימ ןאנ יו ךזנ השימה שרמע יאה דל

 רד זור רַה תמסק ינעַי ימיאד הפיטו וא תשיעמ
 ןור את ׁשרמע ָםאיַא םאמת רד שזור

 לבב האשךאפ בָנאַנ זַא שתאפו

 : רשימ הדאד ואָב
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 איבנה לאקזחי באתכ

 א באב

 א ןמ ןוָג םאיָס לאס םראהָנ האמ סֹנַפ ור רדו
 רש עקאו םדוב רֶבְּכ ָךהַנ ָךזנ ןאריסא ןאיִמ רד

 אר אדכ יאה איִאורו דידרג הדושג ןאמסַא הכ

 ב יִריִפַא םגנפ לאס הכ האמ ןא םגנפ רד : םדיד
 ג לאקוָהִי רב הָוהְי םאלכ : רוב האשראפ ןיבי
 ןאינאדלכ ןימ] רד רֵבָּכ ךהנ ךנ ןהאכ יְִַּב
 : דוב וא רב .אגנָא רד דנוארב תפסו רש לואנ
 ד לאמש פרט זַא ידירש ךאב ךניאו םַתסירגְנ ספ

 יגֵדנְׁשְבַרַרו הדנהג ַשָתֶאו ימיטע ךבַאו יָא ימ רב

 ׁשֵתֶא ןאימ וַא .ינעו שנאימ ואו שדרג אדרג
 ה ׁשנאיִמ ואו + דוב ןאבאת נְרְב .רפנמ לת

 ןאשיא שיאמנו רַמֲא דירפ ןאויַח ראהָג היבש
 ו זַא ךי רַהֹו : דנדוב ןאפנַא ַהיבְׁש הכ דוב ןיא

 ראהָג אהנָא וַא ךי רַהו תשאד ור ראהָג אהנָא

 'א היִא תועובש אי לג דעומ לונא זור הרוטפה
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 בנ איבנה הימרי באתכ ית
 : דנֶרְרב לָּבְבב אר אהנָא גנְרְב יִמאֹמְתְו דנַתסכׁש

 הפאכו אה ריג לגו אה זאדנַא ךאכו אה גידו חי
 הכ אר יניננְרְב באבסא ימאֹמְתו אה קשאקו אה

 ןאראלנ ַסיִאְו : דנדרב דנדרכימ תַמדֿכ אהנָאב טי
 עמשו אה גידו אה הסאכו אה רמגמו אה הלאיפ
 הָננֲא יאלט ינעי אראה ןנלו אה קשאקו אה ןאד
 זַא הכ אר הָננֲא הרקנו דוב אלט זַא הכ אר

 הָנאירד ְךִו ןותְס וד אֹמַא :"רהב הוב הרקנ כ

 דוב אה היאפ ךיז הכ אר יניגנרב ןאג הדואוָדו
 דנוארכ ָהְנאֿכ יארְב אר אהנָא האשראפ המלשו
 הזאדנַא יב באבסַא ןיא ָהָמה ננְרְב דוב התכאס

 הֵדֵנַה ןותס ךָי ידנלב אה ןותכס אֹמַאו + דוב אנ

 הטאחַא אר אהנא יעארד הָרזאְוד ןאמסירו עארד

 :דוב יהתו דוב תשגנַא ראהָג ןַא ָםְנַחו תשאד

 עארָד נפ גאת ךִי ידנלבו שרפ רב ןיִננְרְב גאתו בכ
 המה נאת ָךְרָנ אֹדְרְג אה ראנַאו הכבשו דוב

 ראנַאו אהניא לְּתַמ םווד ןותסו דוב גנב א
 דוב ראנַא שָשו דננ ףרט רַהְבו : תשאד אה גב

 + דוב דַצ ךי הכבש ףארטַאְב אה ראנַא םאמתו

 ןהאכ הָינֿפצו הנהכ יאָר הָיְרׂש ןאדאלג .סיארו רב

 אר יראדרסו : תַפְרְג אר רד םפחתסמ הסו םווד הכ
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 אית בנ איבנה הימרי באתב
 תֿפַהו דוב הדש התשאמג יגנְנ ןאדרמ רב הכ

 דנדידימ אר האשראפ יור הכ אר ינאנָא זַא רֿפנ

 אר רכשל ראדרכ בתאכו דנדש תפאי .רהש רדו
 להָא וַא רֿפַנ תצָשו דידימ ןאס אר תֶיאְלְו להַא הכ
 להש גא. .דנדש הפאי הש רב הב אר ןימז

 וכ רב אר ןאשיא ןאראלג םיִאְר ןֶראַרובְנו : תפר
 : דרב הָתְלְנְרב לָבָב האשדאפ ךונ התשאד
 מ ןימז רד הָתְלְבְר רד אר ןאשיא לָבַב האשראפו
 רוב ָתיאלו זא הָדֹוהְי ספ דינאפר לתקב הדז תֶמַח

 חב רצאָרְדַכּובְנ הכ יהורג תסַא ןיאו : דנתפר יריסַא הב

 תסיבו ראזה הס םתפַה לאס רד דרב יריסא הב

 מכ םהדגה לאס רו :אר דוהי זַא רֿפנ הס
 םלָשּורי זַא רֿפנ ודו יפו רצ תשה  רַצאַרְדַכּובְנ
 ל רַצאָרְדַּובְנ םוופו תפיב לאס רדו : רב יריסָא הב
 רפנ .גנפו להָנו רצ תפה ןאדאלנ יאר ןֶדאָרּבְנ
 ןאסכ הְלְמְג ספ דרב יריסא הב אר דוהי זַא
 אל תסיב ןור רדו : דנדוב רֿפנ רַצ ששו ראוָה ראהְנ

 יריפַא םתפַהו יס לאס זַא םהרזאוד האמ םגנפו
 ךְדְרַמ ליִוָא הכ רש עקאו הֶרּוהְי האשדאפ ןיִבוה
 רס דוכ תנטלס לווא לאס רד לבב האשדאפ
 רַב זאדָ וא אר הְָי ָהאשדאפ  ןיִבהְ

411 



 בנ איבנה הימרי באתב חת

 :רֶרוָא למעְב דוב הדרכ םקיוהי הָננֲא רַה קֿפאומ
 הָדּוהְיו םלֵׁשּורְי רַב דנואדכ הכ יבצע בַבסְב ארז :

 תכאדנַא רוכ ךטנ זַא אר אהנָא הכ ידַחְב תשאד

 יצאע לבב האשדאפ רב והָיקְרצ הכ רש עקאו
 לבב האשדאפ רַצאָרְדַכּובְנ הכ דש עקאוו + תשנ ד

 םהד ָהאמ םהד. ןור רד דוכ ךכשל יִמאמִת אב

 דַמָא רב .םלָשּורָי רב שיוכ תנטלס םהנ לאס
 שדרג אדְרג ירגנכ הדז ודרא ןָא לבאקמ רדו

 היִקְרִצ םהדזאי לאס את רהַׁשֹו : דנֵדומְנ אֹנָב ה
 האמ םהנ ןור רדו :דוב הרצאחמ רד האשדאפ ו

 יאֹרְב הכ רש תכס ןאנָג רהש רד יטחק םראהג

 דנַתֹכאפ יהָנֹלַר רהש רד ספ + דובנ ןאנ ןיִמָז להַא ז

 הכ יהזאֹורד האר זַא בש רד יגנִג ןאדרמ ָםאמְתו

 רארֿפ דוב האשדאפ גאב ְךמ ראַח וד ןאיִמ רד
 דנדוב הדומנ הטאהַא אר רחש ןאינאדלכו דנדרכ

 ןאיִנאדלַכ רכשלו = + דנתפר הרע ָהארב ןאשיאו ח
 ןחרי ןאבאיב רד הדומְנ בקאעֶת אר האשדאפ

 הדנָכארפ וא זַא שרכשל ימאמתו דנריפר ּוהָיְקְרַצב
 ךונ ארוא התפרג אר האשראפ ספ :דנרש ט

 דנַדרוָא תֶמַח ןימְז רד הָתָלְבְר הב לבב האשדאפ
 ןארספ לבב האשדאפו : ראד יותפ יו רַב ואָו ו
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 טת בנ איבנה הימרי באתכ
 עימנו דינאסְר לתקב שיורה ׁשיפ אר היד
 אי ןאמשו : תשכ הָתְלְבַר רד וינ אר הָדהְָי ןארורכ

 תסב רי ודב ארוא הדרכ רוכ אר ּוהָיקְִ
 את ארו הדרב לָבַבב ארוא לָבָב האשדאפו
 בי הד ןור רדו : תכאדנַא ןאדנז רד שתאפו זור

 רצארדכובנ תנטלס םהדזונ לאס וא םננפ האמ
 הכ ןאראלנ ַסיִאְר ןֶרֲאְּבְנ לְבָב האשדאפ למ
 : דַמָא םלָשּוריִב דאתסיא ימ לבב האשדאפ ךוצחְב
 המהו רינאזופ אר האשדאפ הנאכו דננאדכ הנאבו
 שתַאב אר גרוב ַהְנאכ רַהְו םלָשּורְי יאה הנאכ
 הארמה הכ ןאינאדלכ ךכשל יִמאמתו : דינאזוס
 פלָשּורי יאה ראצח מאמת דנרוב ןאראלנ יאר
 ומ םיִאְר ןֶראַרּובְנו : דנתבאס םרהְנמ ףרמ רַהְב אר
 אר םוק הקו קלכ ןאריקפ וַא .יצעב ןאדאלְ
 אר .ןינראכו דנדוב הדנאמ יקאב רהַש רד הכ
 הקו דנדוב הרש לגב האשדאפ ףרטב הכ
 ןְראְרּובְנ אמָא = + דרב .יריַא הב אר תִעְמ
 יאֹרְב אר ןימז .ןאניבסָמ וַא יצעב ןאדאל יאר
 ןותפ ןאנאדלכו : תשארג או יחאלּפו ינאב גאב
 היאפו דוב דננאדכ הָנאב רד הכ יניגנרב יאה
 דוב דנואדכ ָהְנאכ רד הכ יניִננְרְב ָהְנאירדְו אה
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 אנ איבנה הימרי באתכ ות
 אנג יאדְצ :דַמֲא דנהאוכ וא רב ןמ בָנאָג זַא דנ

 ןימז זַא ימיטע ַתסַכְׁש ןאוַאו דִיֲאִמ לָבָב א
 דיאמנימ גאראת אר לבב דנוארל אריז :ןאינאדלכ הנ

 גאֹומָאו דנכימ רובאנ ןָא ןאימ זַא אר םיטע יאדצו
 דיאמנימ שרוש ראיסב יאה בָא לִּתִמ ןאשיא

 רב הכ אריז : דושימ הדינש ןאשיא ןאוא יאדצו ונ

 דיא ימ רַב הדנֿנכ תראג לָבַב רַב ני ןָא
 התסַכְׁש ןאשיא יאה ןאמַכ הרש ראתפרְנ שנאראבגו

 התנלַאו תפָא תאזאנמ יאדכ הֹוהְי הכנוג דושימ
 םסָא הכ האשדאפו : דינאסר דָהאוכ תאפאכמ זמ

 ןארורס ןמ הכ :רָוגימ תסַא תֹואָצ החי וא =
 תסמ אר שנאראבְו ןאיִלאװ ןאמְכאחו ןאמיכחו
 ראדיב ןָא וַא הכ ימָיאד באוכבו תכאס םהאוכ

 דונימ ןינָג תּואָבַצ הוהְי : דיבאוכ דנהאוכ דנו חנ
 הַהאו ןוגנרס לכ לאב לבב יפו יאה ראצח הכ
 רַהאכ התכופ ׁשתֶאְב שדנלב יאה הואורדו רש
 דנַהאוכ תֶקָשַמ תלאטב תַהְגַב אה תַמאו רידר
 התסַכ אר ןתשיוכ שתֶא ָתַהְנְב לאב רישכ

 הָיִרׂש הב יבָנ ּוהָיְמְרי הכ ימאלכ : דרכ דנַהאוכ טי
 וא הכ ימאגנַה דומרפ ארמ היְפְחַמוְב הָירנְְב

 .םראהְנ לאס רד הָדּוהְי האשדאפ ּוהָיקְרִצ אב
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 זת בנ ,אנ איבנה הימרי באתכ

 האג תסד ַסיִאְר הרשו תפרימ לָבְבְב יו תנמלס
 פ ימ .לָבָב רַב הכ אר אלַב םאמת ּוהָיַמְרֹ :דוב
 ןיא ימאמת ינעָי תׁשְוְנ יראמוט רד דִיאיִב תסיאב

 : תסַא בותכַמ לבב ָהְראב רד הכ אר ינאנֿבס
 אפ האננָא יוש לכאד לָבָבב ןוָג תפג הירש הב ּוהְיָמְרו
 כס יִא ןגבו : ןאוכְב אר ןאנכס ןיא יִמאמְתו ןיבְב

 הכ יהְדימרפ ןאכמ ןיא ָהְראב רד ות רנואדכ

 זַא ידָחַא הכ ידַחְב תָכאס יהאוכ ךאלַה ארנָא

 הכלב שנ ןכאפ ןָא רד םִיאֹהְב וא אי ןאְנֲא
 ןיא ןדנאוכ וַא ןוָנו : רש דהאוכ יֵדֵבֲא ָהְבאֹרַכ

 ןאיִמְב אר ןָאֹו דנַבְב ןָאְב יֹגנַפ ידש גראפ ראמוט

 דפ הכ יאלַב בנס לָבָב ןינגמה גבו :ואדניב תֶרפ
 דידרנ דַהאֹוכ .קרג םַרָא ימ דרו וא רב ןמ

 דנַהאוכ התסכ ןאשיאו דש דַהאוכנ אפ רב רנידו

 : תפָא ּוהָיְמְרִי ןאנכס אגניא את רש

 ג ש

 3. האב

 א תנטלפ ןאגָא הכ דוב הלאפ ךִיַו תסיב ּוהָיְקדצ
 דרכ יהאשדאפ םֶלָשּורְי רד לאס הרזאיו דֹומנ
 הָנְבְל וַא ּוהָיְמְרי רתָד לטיִמַה שרדאמ סאו
 כ דוב דנספ אנ דנוארכ מנ רד הָעֲע : דוב
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 אנ איבה המרי באתכ | דת
 ימיאד ךאוכְב הדומנ דֶגָו את תכאס םַהאֹוכ תסמ

 אר ןאשיאו + דנושנ ראריב ןַא זַא הכ דנבאוכְב מ

 ללסמְב רַנ יאה ובו אה וקו אה הרב לֶתְמ
 הרש ראתפרג ךשש הנונְג :דרַנָא םהאוכ דורפ אמ

 הנוגְג תפָא הדידרנ ריבת ןאהג יִמאֹמְת ָךאכתַפִאו
 התשנ תַשהְר לָחְמ אה תַמא ןאיִמ רד לבב

 תְבְתְכַב ןָאו הדמָא רב לֶבָב רַב איר :תסַא במ
 בארכ שיאה רהש : תפָא הרידרג רותסמ ׁשֶנאוִמַא גמ

 ינימז התשנ לרבמ ןאבאיבו ךשכ ןימְוְב הרש

 וא ידָחֶאו דושנ ןכאס ןָא רד ינאסנַא הב
 רד אר לב ןמו :דֹנכַנ רדג ןָא זַא םֶרָא ינָב דמ

 הדיעלב הכ אר הָננֲאו דאד םַהאֹוכ אס לֶבָב
 אה תמאו דרוֲא םהאוכ ןוריב שנאהְר וַא תסַא

 ךאצֶחו תֿפר דנַהאוכנ ןָא ַתראוב רנד ראב
 ׁשנאיִמ זַא ןמ םוק יִא : ראתפא דַהאֹוכ לָבָב המ

 ָתְרָח זַא אר דוכ ןאָג םארכ ר דייִא ןוריב
 זַאו דנכנ עצ אמש לדו : דינאהָרְב דננאדכ םשכ ומ

 אריז יִפרַהַמ רוש עומסמ ןיִמְז רד הכ יִהָואוָא
 רש הַהאוכ הדינש יהָואוָא לאס ןָא רד הכ
 רו הרניד יהוא ןָא וא רעב לאס רדו
 דהאוכ) םכאח ָךֵצְב םֶָכאחו רש דַהאוכ םֶלט ןימז
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 הת אנ איבנד הימרי באתכ

 ומ הכ רִיָא ימ ימאיִא ךניא ןירב אֹנְב : (דַמָאַב
 ימאמתו דינאסְר םַהאֹוכ תבוקע לבב יאה תַבָב
 רד שנאלותקמ עימנו רש רַהאֹכ לגב שנימז
 המ ןימװ אה ןאמסָא אֹמַא : ראתפא דנַהאו5 שנאימ
 דנַהאוכ םנְרַת לָבָב רַב רָשאב אהנָא רַד הָנ רח

 וַא ןאגדננכ תראג הכ דיוגימ דנואדכ אריז דומנ

 טמ לָבָב הכנאנָג + דַמָא דנהאוב וא רב לאמש ףרמ
 תסַא הרש לָארש ןאלותקמ ןדאתֿפא  תעאב
 רנַהאוכ לָבָב רַד ןאהנ יִמאֹמְת ןאלותקמ ןאנְנמה
 נ הרש ראגתסר רישמש זַא הכ ינאסכ יא : דאתפא
 = אנ וַא אר דנואדכו דייאמנמ ףקותו דיוִרְב דיא
 דוכ טאלב אר םלָשּוריו  דיוש רַכֹּדַתמ רוד
 ראע הכ ורנאז םיא התשנ לגב אמ : ריר
 תסַא הדינאשופ אראמ ָהרהָג ייאוסרו םידינש אר

 דנואדכ ָהנאב יאה סדקמב ןאבירַנ הכ אריז

 ריוגימ דנואדכ ןירב אנב + דנָא הרש לבאר
 םהאוכ תַבוקע שיאה תבב הכ דָיִאיִמ ימאיַא ךניא

 דנַהאוב הלאנ ןאחורגַמ שנימָז מאמת רדו רינאפר
 אר ןפשיופ ןאמסָאב את לָבָב הָג רגַא + דר
 אר ׁשױֿכ תק ידנלב הָנ רַנֲאֹו דוארֿפַא רַב

 ןאגדננכ תַראֹנ דָיוגימ דנואדכ ןכיל דָאמנ ןיצָח
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 אנ איבנה הימרי באתכ

 ות זַאו + תכאס םַהאֹוכ הרש התכוס הוכ ארתו

 דאינב | תַהְגַב יגנכ אי היואז ָךס ַתַהְנְב .יגנס

 ות הכ דיוגימ דנואדכ הכלב תפָרִג דנַהאובנ
 ןימז רב אה םלע :רש יהאוכ יִדֵבַא יִבארַכ

 דיזאוָנְב אה תַמא ןאיִמ רד אֹנַרְכו דזארֿפַא רב

 טֶרָרֲא ךלאממו דיואס רַצאח וא ָךֵצְב אראה תַמא
 ָךֹצְב ןאראדרכ דינכ עמג יו רב אר ןנּכְׁשַאו .יִנָמ

 ראד ומ ךלַמ לֵתַמ אר ןאבסַאו .דייאמְנ .בצנ יו
 דיזאס איַהֹמ יו ָךַצְב אראה תמא : דיִרָוא רב

 שנאיְלאו עימו שנאמַבאחו ןאידאמ ןאהאשדאפ
 לולזתמ ןאהנו : ארוא תנטלפ ןימָז להַא ימאמתו
 יאה רכֿפ הכ ארז רש דַהאכ ךאנ דרדו
 לָבַב מז את דנאמימ תבאת לבב ךֵצְב דנואדכ
 לבב ןאעאנשו = + דנאדרג ןוכסמ ריו ןאריו אר
 יאה דאלמ רו  דנראדימ רב תסַד נג וַא
 הרש ליאז ןאשיא תורו דננשנימ ׁשױכ
 התכוס שיאה ןכסמו דנא התשנ ןז לתָמ

 דצאק : תסא הרש התסַבָש שיאה דנב תשפו

 דוד .דחאוכ ךיִפ בארְב ךיפו דַצאק ךֶבארְב
 שרֶהש הכ דַהְד רַבַכ אר לבב האשראפ את

 ראתֿפְרְנ אה רַבַעַמ :רש התפרג ףרט רה וא כל
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 גת אנ איבנה הימרי באתכ

 יגנג ןאדרמו דנַתֹֿס ׁשֹתֶאְב אראה יו רש
 גל יאדכ תֹואבצ הֹוהְי הכ אריז : דנריררג ברטצמ

 רד ןמרכ למ לב ַרַתֹכד דיוגימ ןינ לֶאְרש
 ינאמז ךַדנַא וא רעו תסַא הדש שנדיבוכ תק

 דל האשדאפ רַצאְרְַכּובְנ : היפר דַהאֹוכ ֹודְב ורד ַתקנ

 ףרט ארמו תפָא .הררכ לת הדרוכ אֹרַמ לֶבָב
 כׁש הריעלב ארמ אהדֹוַא לֵתָמ התכאס ילאפ
 דורטמ ארַמו הדרכ רפ ןמ סיאֿפנ וא אר דוכ

 הל ימלט תפג דַהאֹוכ ןֹוצ .ָהנכאסו : תַא הדֹומנ

 דורפ לָּבַב רב הרש: ןמ דסג רבו ןמ רב הב

 ןאנכאס רב ןמ ןוכ תפג .דהאוכ םלָׁשּירּו רוש
 ול דנואדכ ןירב אב : דִיִא רֶראו ןאינאדלַכ ןימז

 םאָננַא הב ארת יועד ןמ  ךניא | רָיוגימ ןינָ

 דישְכ םהאוכ ארת םאקַתנָאו דינאפר םַהאֹוכ

 םהאוכ אר שא המשג התכאפ ךשכ ארוא ָךהנו

 ול אה לאש ןכסמו אה לַת הב לָבַבֹו : דינאבשכ
 ןַא רד יַחַא הרש לָרָבמ הרֿסמו תַשהַר לֶחַמו
 חל ׁשבג םה אב ןאריש לֶתָמ : רש רַהאוכנ ןכאס

 דנהאוכ הרענ ןאגגב ריש ָךננאמו דרַכ דנַהאֹוכ

 טל דנוש םרג הכ ימאגנה | דיוגימ .דנוארכו :דז

 אר ןאשיא הדרכ אפ רב ימזב ןאשיא יארב
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 אנ איבנה הימרי באתכ
 . םלע לָבָּב אה ראצח רַב : דשאבימ וא לֵכֲה
 הדֹומְנ תפארח וכינ ארנָאו דיזארפַא רב אה

 אריז דיראדגב ןימכו דיהד רארק ןאיִנ ךישב

 רַד הכ אר הָננֲָא םַהֹה הדומנ דצק דננאדכ
 ;תסַא הדרֹוַא לַמעְב התפג לָבָב ןאנכאס ָהָראב

 אה גנג זַאו ינכאס ראיסב יאה בַא רַב הכ יִא
 ות עמס תיאהנו ות תבקאע ישאבימ רומָאמ
 םסק דוכ תאדב תֹואָבְצ הֹוהְי : תסַא הדיסר
 לְתַמ ןאמדרמ וא ארת ןמ הכ תסַא הדרוכ
 דנהאוכ גנאב לג ות רַבו תכאס םַהאוכ רפ ךלמ
 ןוכסמ עברו תכאס דוכ תֹֹוקְב אר ןימז וא : דז

 אראה ןאמסָאו דֹומְנ ראותסא שיוֿכ ָתַמכַחְב אר
 יאנג דַהָדמ זאוָא ןוג : דינארתסג דוכ לְקעֶב
 אה רבא דיִא ימ דידפ ןאמסַא רד אה בָא
 יארב אה קרבו דרוָאמ רַב ןימָז יאצקַא זַא
 הופ יאה הנאמ וא אר דאבו דזאסימ ןאראב
 תַפְרִעַמְו דנא ישחו ןאמדרַמ עימג : דַרְוָאיִמ ןוריב

 רהאוכ לגכ דואסימ ילאתמת הכ רַהו דנכאדנ
 .תסַא נורד וא הדש התכיר תב הכ אריז רש

 ראכו לטאב אהנַא : תסינ םֿפנ ה ןָא רו
 ימ המכאחמב הכ יזור רַר דשאב ימ הרכסמ
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 אנ איבנה הימרי באתכ

 בקעי ַביִצְנ הכ וא + רש דנַהאוכ ףלַת דנא
 וא הכ ארז רשאב ימנ אהנָא לֵתָמ תסַא

 יאצע (לֵאָרְׂשִֹו)) תסַא תאדונמ ַהֹמַה ַהדנואס
 : דשאבימ תֹואָבַצ הֹוהְי וא ַםסָאו תסַא יו תארימ
 זַא ספ יתפה גנג הָחְלַאְו לאפוכ ןמ יארב ות
 ות וַאו תכאכ םַהאֹוכ דְרוכ אראה תמא ות
 בסַא ות וַאו : דֹומָנ םַהאֹוכ ךאלה אר ךלאממ

 הבארע ות זַאו תכאס םהאוכ דֶרֹוכ אר שכאוסו

 דרמ ות וַאו : תכאס םַהאֹוכ דֶרוכ אר שראו

 לפטו ריפ ות זַאו תכאס םַהאֹוכ דרּוכ אר מ
 הזישודו ןאוג ות זַאו תכאס םַהאֹוכ דֶרוכ אר

 הלנו ןאבש ות או : תכאס םהאוכ דְרוכ אר

 ןאר שיוכ ות זַאו תכאס םַהאֹוכ דרוכ אר שא

 ןאמבאח ות זַאו תכאס םַהאוכ דרוכ אר שנאואגו

 דווגימ דנוארכו : תכאס םהאוכ דֶרוכ אר ןאילאוו
 יִמאֹמְת אז ןאיִנאדלַכ ןיִמְז הבס עימנו לבב
 רטנ רד דנא הדרכ יב ןאשיא הכ אר ידב

 יִא דיוגימ דנואדכ ךניא : דינאסר םַהאֹוכ אמש

 יזאכימ בארַכ אר ןאהג ימאמת הכ בֵרכמ ָהוכ

 דנלב ות רַב אר דוכ סו םתפַה ות ְךצְב ןמ

 דינאטלג .םהאוכ אה הרָכַצ יור וַא אדרת הדרכ
401 dd JUD.-PERS. IL. 

 את

 טי

 אכ

 בכ

 ג וע

 Uט
 ד



 אנ | נ איבנה הימרי באתכ הצש
 דיִונָשָב תכַא הדומרֿפ ןאינאדלכ ןימְז הֶראב רד
 דֹובְר דנַהאוכ אר הלנ ןארינצ ןאשיא התבלא
 בארכ ןאשיא יארְב אר ןאשיא ןכסמ הניארַהו

 לולזתמ ןימז לבב ריבס יאדצ וא : תכאס דַחאוכ
 : דיררג עומסמ אה תמא ןאימ רד ןָא ןאוַאו רש

 - מ

 אנ באב

 רו .לָבַב רב ןמ ךניא דגמ ןינְג דנוארפ | א
 ךֶלֶקמ ידאב םנאגדננכ תמואקמ טסו ןאנכאפ

 ןאבוכ ןמרֿכ לָבָּב רב ןמו + םנאזיגנַאימ רַב ב
 ןימזו דיבוכ דנַהאוכ ארנָאו דאתפרפ םַהאכ
 ןאשיא הכ ארז תלאס דנַהאוֿפ ילאכ ארנָא
 דנָהאוכ הטאחַא §רַט רַה זַא ארנָא אלַב ר רד
 הכנָא רבו זאדנַא רית רַב זאדנַא רית :דרכג

 אר דוכ ָךית רשאבימ רַכַתְֹֹמ שיוכ הז רב

 הכלב דיאמנט םֹחַרַת ןָא .ןאנאוג רַבּו דזאדנב
 : דיזאפ ךאלַה לֹכְלאַב ארנָא ךכשל אמת
 הוב רו לותקמ ןאינאדלב ןימז רב .ןאשיאו
 לֵאָרׂשִ הכ אריז : דאתפא רנהאוב חורְנַמ שיאה
 ךורתמ תֹואַבצ הָוהְי שױכ יאדכ א הָדּהְי

 יהאנג וַא ןאשיא ןיִמְז הָג רַנַא רש דנַהאֹוכנ
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 טצש אנ איבנה הימרי באתכ
 : תפָא הרש רפ דנַא הדיור לֵאָרֹׂשִי סודקב הכ
 אר דוֿכ ןאג םַכרַהְו דיזידגב לבב ןאיִמ | זַא
 אריז דיוש ךאלַה ןָא האנג רד אדאבַמ דנאֹהַרְב
 תאפאכמ ואְו תפָא דנואדכ םאקתנא ןאמז ןיא הכ
 דנואדכ תסַד רד לָבָב : דינאפְר דַהאֹוכ .ןֶאְב
 תסמ אר ןאהג םאמת הכ תסַא יאלט םאג
 ןיא זַאו הדישונ שבארש וַא אה תַמא רזאסימ

 לָבָּב :דנַא .הדידרנ הנאוד אה תֿמא תהָנ
 יארְב תסא הרש התסכשו הדאתפא  ןאהגאנב
 ןַא ָתַחאֹרְנ תהָנב ןאסלב דײאמנ הללו ןָא
 ט הנלאעמ אר לָבַב : דָבאי אפש דיאש הב ריריגב
 ךרַה ארנָא ספ תפריָפנ אפש אמא םידומנ
 אריז םיֹוָרְב דוכ ןימזב אמ וַא םאדכ רו דינכ

 ךאלֿפַא הבו הדיסר אה ןאמסָאב ןָא ירואד הכ
 י פשכמ אראמ ָתלאדע דנואדכ : תסַא הרש דנלב
 יאדכ הוהְי לאמעאו דיאיִב ספ תבאס .דהאוכ
 אראה רית : םייאמנ ראבֿכַא ןויצ רד אר שיוב
 דנואדכ אריז דירג תפַדְב אראה רַפַו דינכ זית

 תסַא התכיגנַא רַב אר ןאידאמ ןאהאשדאפ חור

 ְךאלַה ארנָא את תסא לֵבָב ַךֵצְב וא ךבֿפו
 אקַתְנָאְו דנוארפ םאָקַתנָא ןיא הכ אריז דזאס
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 נ איבנה הימרי באתכ

 םולטמ םַה אב הָרהְי נבו לֵאָרְִׂי נב ריוגימ
 דנדרכ ריפא אר ןאשיא הכ ינאנָא ַהָמַהֹו דנרש

 ןַדרַכ אהר ואו דנראדימ האג םכחמ אר ןאשיא

 סא הכ ןאשיא יו אֹמַא + דניאמנימ אבָא ןאשיא
 יועדו תסַא רנָא רוז רשאבימ תואָבִצ הָוהְי וא

 אר ןימו דאד דַהאֹכ םאננַא התבלַא אר ןאשיא
 םארַא יב אר לבב ןאנָכאפו רישכב רהאוכ ימארָא

 רב ירׁשמְׁש דיוגימ דננאדכ : תכאס דַהאֹוכ

 שנארורסו לבב ןאנכאס רבו תא ןאינאדלכ
 קַמהַאֹו תסַא ןאבדאכ רַב ירישמש : שנאמיכחו

 שושמו תסַא ןאראבג רב ירישמש דידרג דנַהאוכ

 הבארע רבו שנאבסַא רב ירישמש : רש דנהאוכ

 הכ לַהֹבמ םולבמ מאמת רבו רשאבימ שיאה
 ירישמש רש דנהאוכ ןאנז לְתָמֹו דנַתסַה שנאיִמ רד

 ךשכ + רש רַהאוכ תַראֹו תפַא שיאה הנאזכ רב

 רש הַהאוכ ךשכו רשאבימ שיאה בָא רַב ילאס
 הנאויד םאנצא רבו תפא אה תב ןימז ןָא הכ אריז

 ןכאס ןאגרג אב ארחצ שוחו ןירב אַ : דנא הרש

 דהאוכ תנוכס ןַא רד גרמ רתשו רש דנהאוכ

 דהאוכנ ןוכפמ דֵּבֲאְב את ןָא זַא דעבו תשאר

 :דידרַנ דַהאֹכנ רומָאמ לסנ ךעב 'אלסנו רש
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 וצש נ איבנה הימרי באתכ

 מ רהַׁשו הָרֹומעו םֹודְס אדכ הכנאנג דיוגימ דנואדכ
 יסכ ןאנְגמַה תכאס ןוגזאו אר אהנַא ךְואנמ יאה

 רד םֶרֲא יִנְּב וא יֵדַחַאֹו רש רהאוכנ ןכאס אֹננֲא

 אמ רט זא ימֹוק ךניא + דיג דַהאכנ או ןָא

 זַא ראיסב ןאהאשדאפו םיטע יתמאו דנָאומ לאמש
 במ ןאשיא :רש דנַהאוכ התכיגנַא רב ןאהָג יאה ןארכ

 השיפ םַתְס ןאשיא תפרג דנהאוכ הזינו ןאמַכ

 לֶתְמ ןאשיא ןאוא ומ דנַהאוכנ םחרתו דתה
 רֶד הרש ראו ןאבסַא רַבֹו תפָא אירד שרוש
 ףצ יגנג ןאדרמ לֵתְמ לָבָב רתַכְד יִא ות ךבארב
 גמ ןאשיא ָהֶזאוֲא לָבַב האשדאפ :דומנ דנהאוכ ייארָא

 דרַרו םלַאו דיררג תפס שיאה תו .דינש אר
 :תסַא התֿפְרְנ רַד דיאזמ הכ ינז למ ארוא
 רמ ןכמ ןָאב ןֶדְרִי ןאינט זַא ריש לֵתַמ וא ךניא
 אר ןאשיא ןמ הכ ארז דַמֲא דַהאֹוכ רַב עינמ
 ןַא תסיכו דָנאר םַהאֹֿכ אָננֲא זַא יהטחל רַד

 | תסיכ אריז םַראמגְב ןָא רַב ארוא הב יהָדיזגרב

 המַכאחמְב ארמ הכ תסיכו דשאב ןמ לתַמ הכ
 דֵנאוִת ןמ ָךוצֹהְב הכ ינאבַׁש ןַא תסיכו דַרואיב

 המ רד הכ אר דנואדכ ָתַרשֹמ ןיִרַב אנְב : דאתסיא

 הכ ארוא יאה רידקַתו תסַא הדומנ לָבָב הָראֹב
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 נ איבנה הימרי באתכ רצש
 םהאוכ זאב שדופ עתרמב אר לֶאָרְׂשִו : םדינאסר טי

 ןאתפהוכ רבו דירג דהאוכ ןָשַּו לָמְרַכ רו דרוָא
 דנואדכ : רש דַהאֹֿכ ריס וא ןאג .רָעְלִ םִיָרפָא כ

 ןאיצע ןאמז ןַא רדו םאיא ןָא רד הכ דיונימ

 הֶרּוה האנגו דוב דקאוכנו תסג דנהאוכ אר לֵאָרׂש
 הכ אר ינאנַא אריז רש דַהאוכנ ארָיַּפ אמא אר

 םִיַתָרִמ ןיִמְז רב :דיזרמָא םהאוכ םראדגימ יקאב אכ

 דנוארב רוקפ ןאנכאס רבו ןָא רב נע יִא רַב
 לֹכְלאַב הדומנ בקאעת אר ןאשיאו ׁשֹכְב דיונימ
 םיאמרֿפ רמַא ארת ןמ הָננֲא רה קֿפאומו ןכ ךאלַה

 : תסַא ןימֶז רד םיטע ָתכְׁו גנְג ןאוָא + אמְנ לַמַע בכ
 הרש התסַכָשו הדירב הנוגָנ ןאהְג םאמְת לאפוב גכ

 הדידרנ ןאריו הנונג אה תמא ןאיִמ רד לָבָבו
 ותו םַדרַתָסּג םאד ות יארב זַא לָבָב יִא :תסַא דכ

 הרש תפאי יראדנ עאלַמָא הרש ראתֿפרג זינ
 :ידומְנ המצאכמ דנואדכ אב הכנוג יִהֲתְׁשַנ ריבת

 החלפַא הדושג אר .דו5 הנאכ החלפַא דנואדכ הכ
 רנוארכ אריז תסַא הדרנַא ןוריב אר שיוכ חשב
 רַב :רָראד יראכ ןאיִנאדלַכ ןימז אב תֹואָבְצ הֹוהְי
 ארוא יאה ראבמַאו דייאיִב ףארטַא ָהָמֲה וַא וא

 לאב התשאבנַא יאה הדות לַתַמ ארוא דייאשגב
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 נ איבנה הימרי באתכ

 המה :דנאמנ יקאב וא וא .יִזיִנו דיזאס ךאלה לכ
 דישכְב הדרָא דורֿפ הנאכ ךאלַפְב אר שנאואג
 תַבוקע ןאמזו ןאשיא בוי הכ אריז ןאשיא רב יאו

 ןאָתֿפאי תאָנְנְו ןאירארפ ןאוַא :תסַא הדיסר ןאשיא

 הָוהָי םאקַתְנִא זַא הכ דושימ עומסמ לָבָב ןימז זַא

 ראבכַא ןֹוִצ רד וא לכה םאקֲתְנַו אמ יאדב

 רינכ עמ לָכָב ְךַצְב אר ןאזאדנַא רית + דניאמנימ
 רבארב רד דינכימ הָז אר ןאמַכ הכ ינאנָמַה יא

 יאהר ידָחַא את דינז ודרא ףרט רה וַא וא

 קבאטמו דיהָד אזג ארוא ׁשֵלאמְעַא קפו רבו דבאיִנ
 הכ אריז דייאמנ לַמע ואב תפָא הדרַכ הָגנֲא רה

 הדומנ רבָכַת לֶאְרְי סורק ךצבו דנוארכ ךַצב
 רד שנאנאוג הכ דיוגימ דנואדכ אדָהְל : תפָא

 שיגנג ןאדרמ עיִמְגו דאתפא דנהאוכ שיאה הָנוכ

 הָוהְי רנוארכ ךניא +: רש דנַהאוכ ךאלה זורנָא רד

 םַתְסַה ות .דצ רַב ןמ רַבַכמ יִא דיוגימ תֹואָבְצ
 םנאסָרְב תבוקע ּותְב הכ ינאמזו ות ָםל הכ אריז
 דַהאּוכ הדרוֿפ של רככתמ ןאו :תסַא הדיסר
 רד שֶתֶאו דינאזיֿכ רב דַהאֹוכנ ארוא יפו דאתפא
 ילאוַח יִמאמְת הכ .תכורפַא םַהאוכ שיאה רהש

 ןינָנ תּואָבְצ הוהְי : דינאוס דהאוכ אר אהנָא
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 נ איבנה הימרי באתכ
 ןאשיא הכרה : דנַדרַכ שומארפ אר דוכ ָהאנמארָא

 ןאשיא ןאנמשדו דרוכימ אר ןאשיא תפאי ימ אר

 הכ הָוהיב הכ אריז םיראדנ האנג הכ דנתפגימ

 ןאשיא ןארדפ ךימא הכ הָוהְיבְו תפא תלארע ןָכסַמ
 רינכ רארפ לֶבָב ןאיִמ זַא = + דני האנג דוב
 רנ יאה ב דננאמו דייָא ןוריב ןאינאדלכ ןימז זַא
 ַיִעַמַנ ןמ ךניא ארז :דױר האר הלנ יור שיפ
 םנאזיגנַאמ רַב לאמש ןימְז זַא אר םיטע יאה תַמא
 רבארב רד ןאשיאו םרוָאימ לָבַב רב אר ןאשיאו
 ראתפְרנ תקו ןָא רַדֹו רומְנ דנהאוכ ײארַא ףצ ןָא

 ךאבג יאה רית לְתַמ ןאשיא יאה רית רש רַהאֹוכ
 דָדְְגְנ רַב ילאכ אהנָא וַא יכָי הכ הדננכ ךאלַה
 ןאראת ןאיִנאדלַכ הכ דיונימ דנואדכ : דוב דהאוכ
 |. דיאמנ תראג אר ןאשיא הכרהו רש דנהאוכ

 ןאגדננכ תראג יִא אמש אריז +: תשנ דהאוכ ריס

 הכ יהלאפוג ךננאמו דידרנ דַגְו ידאש ןמ ּתארימ
 = ךננאמו דידומנ זיכו תסג דנכ לאמ יאפ אר ןמרכ

 ראיסָב אמש ךדאמ :דידז הָהיש רוַא רוז ןאבסא

 רידרג דַהאוכ אוסר אמש ָהְדְלאְוְו רש רהאוכ לגב
 ךשכ ןימװ ןאבאיִבו אה תַמא ךכַאומ וא ןאה

 ןוכסמ .דנואדכ םשכ בבפב :דש דַהאוכ הברעו
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 גצש נ איבנה הימרי באתכ
 תשג רַהאוכ ןאריו לכ לאָב הכלב רש רדַהאובנ
 ָתהְנב הרש רֶיִחְתְמ דִיאמְנ רובע לְבַב זַא הכרה
 די ןאמַב עימג יִא :רז דַהאֹוכ ריפצ שיאואלב םאמת
 ײארַא ףצ ףרַט רַה א לָבְב ךבארב רַד ןאראד
 דייאמנמ נירדו דיזאדנב וא רב אה רית דייאמנ
 וט ףרט רה וַא :תסַא הדיזרו האנג דנואדכב אריז

 הדומְנ םיִלֹסַת אר ןַתְׁשיוכ הכנוג דינז הרענ וא רב

 םדַהְנמ שיאה ראוידו הדאתפא שיאה ראצַה תסַא

 תסַא דנואדכ םאקְתנָא ןיא הכ אריז תסַא הרש

 למע וא הב ידֹוטבו דיריגב םאקַתְנֶא וא וא ספ
 וט זַאו + דייאמנ למע וא אב ןאנְנמַה תפָא הדומנ
 ןאמְז רד אר סאד הכ אר ינאנָאו ןארנ זרַב לָבב
 רישמש פרת וַאֹו דיזאס עטקנמ דנרבימ ראכְב ןרד

 סכרַהו דיאמנ הת דוכ םוק וסב סכרה הדנרב
 הדנכארפ דנפסוג ָלתָמ לֵאָרְׂשִי :דַירגְב שיוכ ןימזב
 האשדאפ לוַא דנדרכ בקאעת ארוא ןאריש רידר
 האשראפ רַצאְרְדְכּוכְנ ןיא רַבָאְו רֶרּוכ ארוא רושא
 ןירב אֹנְב :דרַכ דרו ארוא יאה ןאוכתסא לָבָב
 ןמ .ךניא דוגימ ןיִנְנ לֵאָרׂשִי יארב תואָבְצ הָוהְ
 םֵהאֹֿכ תוקע וא ןימְז רו לָבָב האשדאפ רַב
 תַבֹוקע רושא ָהאשדאפ רַב הכנאנ) דינאסר
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 ממ איבנה הימרי באתכ צש
 ַםאֵלְכ :דיֹוג רַהאוכנ אֹוִאַמ ןָא רַד םֶדָא יֵנְב דל

 רד :יבָנ ּוהָיְמְ רב הכ םליע הראב רד דנואדכ
 לזאנ הָדיהְי האשדאפ ּוהָיְקְדִצ תנטלס יארַתְבָא

 ןמ ךנא דוגמ ןינְג תֹואָבַצ הוי : תפג הדש הל
 םהאוכ אר ןאשיא תווק היאמו םֶלִֵע ןאמכ
 ןאמסַא ָתמָס ראהָג וַא אר דאב ראהו : תסָבש
 ַהַמַה וְב אר ןאשיאו דינאזָו םהאוכ םֶליִע רב

 הכ ידֲחְב תכאפ םַהאֹוכ הדנָכארפ אה דאב ןיא

 דונ םֶליִע ןאגנכארפ הכ רׁשאבנ יתמא יה

 ןאנמשר ךוצהְב אר םֶליִע להַאו :דניאינ אהנַא ול

 דנראד ןאשיא ןאָג דצק הכ ינאנָא ךוצחבו ןאשיא

 רב הכ דיונימ דנואדכו תכאס םהאוכ שוושמ

 דראו אר שיוב םשכ תְרַח ינעי אלב ןאשיא

 םהאוכ ןאשיא בקע רד אר רישמשו רֶרוֲא םהאוכ

 : םזאס ךאלה לכ לאָב אר ןאשיא את דאתסרפ
 רב םֶליִַע רד אר דוכ יפרכ ןמ דיוגימ דנואדכו חל

 אְננֲא זַא אר ןארורסו האשדאפו דומנ םהאוכ אפ

 רָד דיוגימ דנואדב ןכיל : תכאס םַהאוב דובאנ טל
 : דרְוַא םהאוכ זאב אר םֶליֵע ןאריסַא רֶבָא םאיא

 - ל
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 נ::אובנה :הימדי: :בגאתכ

 נ באב

 א ןימְת לָבָב האב רַד דנואדכ הכ ימאלְב
 כ ןאיִמ רד : תג יבָנ ּוהימְִי ָחְטסאוב ןאינאדלכ
 רַב ימלַע רייאמנ םאלעַאו ראבכַא אה תמא

 דייגְב דיראדמ יֿפֹכמו דייאמנ םאלעא התשארֿפַא
 תסָא הדידרנ לֵגַכ לו הרש ראתפְרִג לָבָב הכ
 שיאה תבו אוסר וא םאנצַאו הרש רֶרֹכ ְּךֶררמ
 ףרט וַא יתמא הכ אריז : תפא הדידרנ התסבש

 דָהאֹוכ ןארו אר שנימװ רָיאיִמ וא רַב לאמש
 רש רַהאובנ ןֶכאפ ןָא רד יפָכ הכ ידַהְב תכאס

 : תפר דנהאוכ הדרכ רארֿפ םִיאהְב םַהֹו ןאסנַא םהו

 ןאמז ןָא רדו םאיִא ןַא רד הכ ריוגימ דננאדכ

 דַמָא דנַהאוכ םַה אב הרי יֵנְו לֵאָרׂשִי נב
 דוכ יארכ הֹוהו רמא דנהאוכ ןאנכ הירָג ןאשיא

 ןויצ וסב אר דוכ יאה יורו : דיבלט דנהאוכ אר

 תפג דנהאוכו דיסרפ דנהאוכ ארנָא האר הדאהְנ

 דנואדכְב דוָשַנ שֹומארֿפ הכ יִדֵבֲא ךהַעְבּו דייאיִב

 רנרוב הרש םג ןאדנֿפסוג ןמ םוק +: םיוש קצלמ
 הוכ רַב הדרכ הארמג אר ןאשיא ןאשיא ןאנאבשו

 התפר לַת הב הוכ וַא דנַהלאכ הראוָא אה
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 ממ איבנה הימרי באתב חפש
 אר ןאשיא ןכסמ הניארַהו דובר דנהאוכ אר הלנ

 יאדצ זא : תבאס דַהאֹוכ בארַכ ןאשיא יארְב אנ

 ךאירפ ןאוָאו דיררג לולזתמ ןימְז ןאשיא ןדאתפא
 וא ךניא :דׂש עומסמ םֹולֹק ךַבְב את ןאשיא גנ

 יאה לאבו דָנכמ זאורפ הדמָא רב באקע לּתָמ
 ןאעאגש לֶדו דיאמנימ ןהפ הָרֶצְב רב אר שיוכ
 הז רד הכ יז לֶד לָּתְמ חרנָא רַד םֹורָא

 שמר הראב רד :דש דהאוכ דשאב התשאד גכ

 ַרֵבֹכ הכ אריז דנַא הדיררג לֶגַכ דָפְרַאו תָמַח

 באֹרֲמַצֲא אירַד רַב דנַא הרש התכארג הדינש דב

 ףיעצ קְׁשִמְר + רוש םארָא דנאוָת ימנו תסַא דב
 התפֶרג רד ארוא הזרלו הראָהְנ זארֿפְב ור הרש
 ימ הכ ינז :לֶּתִמ ארוא אה דרדו םאלא תסא

 הירו :רֶוְמאנ רהש הנוגְנ :תסא התפְרִג דיאז הכ
 הָוהְי אֹדָהְל : תפַא הרשנ ךורתמ ןמ :ןאהַתְבָא ו

 דנָהאוכ שיאה הָנֹוכ רַד וא ןאנאוָג רָוגימ תֹואָבצ
 ךאלַה .זורנָא רד וא נְג ןאדרמ ַהֹמַהְו דאתֿפא

 קְׁשָמַד יאה ראצַח רד ׁשֵתֶא ןמו :רש דנהאוכ כ

 דהאוכ אר רֶדַהְדַּב יאה רצקו תכרֿפַא םהאוכ
 הכ :רּוצָח ךלאממו רֶרק האב רַד : דינאזוס חנ

 בולֹומ אר אהנָא לבב האשדאפ רַצֲאָרְדכּובְנ
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 רדק רבו דיזיכ רַב דיונימ ןינְג דנואדכ תכאס

 : דייאמְנ גאראת אר קרְׁשַמ יִנָבֹו דירַא םונה

 תֿפְרג דנַהאוֿכ אר ןאשיא אה הלו אה המיפ
 אר ןאשיא ןארתשו באבסַא יִמאֹמְתו אה הדרפ

 אדְנ ןאשיא רנו רֶרב דנַהאוכ  ןתשיוב יארב

 ל ריזירגב :ֵהֵמ רַה וַא )כ הכ דאד דנַהאוכ
 יִא | דייאמְנ רארֿפ רַת םאֹמְת הָג רַה ידוזְבו

 דיוש ןכאס קימע יאה יאָג רד רֹוצֲח ןאנכאס

 לב האשדאפ רַצאָרְדַכּובנ דָיוגימ דנוארכ אריז

 יריברת אמש ףאלכבו הררכ .יִתְרְוָשַמ אמש רַצְב
 אל רַב הכ תסא הדומרפ דנואדכ : תסא הרומנ

 דננכאס תיְנְמַא רד הכ ןַאמממ תמא רבו דיזיכ

 הנו אה הזאורד הנ אר ןאשיא דירוַא םוגה

 : דנשאבימ ןכאס יאהנַתְבו תפא אה דנב תשפ

 כל תַרַתְכְו גאראת ןאשיא ןארתש הכ ריוגימ דנואדכ

 הכ אר ינאנַאו רש רהאוכ תראג ןאשיא ישאומ

 רַה וכְב דנָשארֶתימ אר דוכ יומ יאה השוג

 ןאשיא תכאלַהו תכאס םהאו5 הדנכארפ דאב
 גל רֹוצֲחְו : דרֹוֲא םהאוכ ןאשיא פרט רַה וַא אר
 ידַחְב רש רַהאֹכ ידֵבַא ָהנאריו אה לאגש ןכסמ
 וַא ידחאו דידרג דהאוכנ ןכאס ןַא רד יסָכ הכ
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 טפו: א'בנה" הימהי: באתכ ופש

 רוגנַא רַנֲא :דרוָא םהאוכ וא רב אר יו ָתבוקע ט

42 
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 וט

 ימנ אראה השוכ יצעב איִא דניֲא ות ךונ ןאניִנ

 רדקב איִא (דנָָא) בש רד ןאדוד רגאו דנראדג

 אר וָשע ןמ אמא :דניאמנ ימנ תראג תיאפְכ

 ףושכמ ארוא יפכמ יאה יאנו התכאס הנהרב

 דרכ ןאהנפ דנאותנ אר ןתשיוכ הכ םא הדינאדרג

 הרש ךאלַה שנאג היאסמַהו ןארדארבו וא תייר

 דוכ ןאמיתָי :תסַא הדידרנ דובאנ שדוכו דנַא

 םַהאוכ האגנ הדנז אר ןאשיא ןמו ןכ ְךרַת אר

 : דניאמנב לכת ןמ רב תנאנז הובו תשאד
 הסר הכ ינאנַא ךניא דיוגימ ןינְג דננאדכ אריז

 התַבלַא דנשונָב אר םאָנ ןיא הב דובַנ ןאשיא

 יב דנאֹמ יהאוכ אזס יב ות איִאו דישונ דנַהאוכ

 : רישונ יהאוכ התלַא הכלב דָנאמ יהאוכנ אזס
 םרוכימ םסק םדוכ תאדב דָיוגימ דנואדכ אריז

 תנעלו יבארכו ראעו תשהר ָךֶדֹומ הָרצַב הכ
 ידבא הבארכ שיאה רהש עימו דש רהאוב

 םדינש ירבכ דנואדכ בנאנ וַא : תשג דהאוכ

 (רַוגימ) הרש הדאתסרֿפ אה תמא ָךזנ ילופר הכ
 רב נג ירבו דירוַא םונה וא רבו דש עמנ

 תַמא ןירַת ךגוכ ארת ןמ ןאה הכ אריז : דיזיכ
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 ופש ממ איבנה הימרי באתכ

 מ יא :דינאדרנ םהאוכ ראוכ םדרמ ןאיִמ רדו אה

 ידנלבו יתַה ןכאס הדֿכַצ יאה ףאכש רַד הכ
 ארת תַלְד ָךָֹכַתו ות תְַיַה יהָתַפְרְג אראה לת

 הָנאישָא באקע לֵתָמ הָנ רנַא תפָא הדאד ביפ
 ארת ןמ הכ דיוגימ דנואדכ יזאסב דנלב אר דוכ

 בֵנעַה לַחְמ םֹורָאו :דרַוָא םַהאוכ דורפ אננָא זא

 רובע ןָא וַא הכ רַה הכ ידַהְב תשָנ דַהאֹוכ

 ריפצ שתאמרצ ָהָמה בבסב הרש ריַהַהֹמ דיאמנ

 הָרֹומֲעְו םּודָס הכנאנְנ ריוגימ דנואדכ + רז דהאוכ

 ןאנגמה תסַא הדש ןוגזאו אהנָא רָואגמ יאה רהַשו

 יִנָב זַא ידֲחַאו רש דַהאוכנ ןכאס אָגנָא רד יסַכ

 לַתָמ וא ךניא : דיזג דַהאוכַנ אואְמ ןָא רד םַדָא
 דהאונ רַב עינמ ןכסמ ןָאְּב ןּרְרָי ןאיגט זַא ריש

 אָננֲא זַא .יהטחל רַד ארו ןמ הב ארז .דמָא

 רב ארוא הכ יהדימרב ןָא תסיכו דנאר םַהאֹוכ

 תפיכו רשאב ןמ לָתִמ הכ תסיכ אריז םראמנב ןָא

 ינאבש ןַא תסיכו דָרְואיִּב המכאחמְב ארמ הכ

 כ ןירב אֹנְב : דאתסיא דָנאות ןמ ךוצהב הכ

 הדומנ םֹורָא הראב רד הכ אר דנוארכ תְרְושַמ

 ןאנכאפ ָהראב רד הכ ארוא יאה רידקתו תפא

 ןאריגצ ןאשיא התבלא ריוְנָשָב תפָא הדומרפ ןָמַּת
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 טמ | חמ איבנה הימרי באתכ רפש

 ראתפְרַג דיארב הרפח זא הכנָאו דאתפא דַהאוכ

 תסא הדומרפ דנואדכ אריז דש דהאוכ םאד

 רַב ינעִי ןאשיא רַב אר ןאשיא תוקע לאס הכ
 הרש באת יב ןאירארפ :דרוא םהאוכ בָאּומ המ

 ׁשֵתֲא הכ אריז דנַא הדאתסיא ןובָשָח היאס רד

 הדמָא ןוריב ןחיִס ןאיִמ וא ראנו ןובָשָח וא

 דַהאֹוכ אר ןאזיגנַא הנתפ ְךַפ קרפו בָאֹומ ךודח

 ְךאלַה ׁשֹומְכ םוק בָאֹומ יִא ות רַב יאו + רינאזוס ומ
 יריפא הב תנארכפ הכ אריז דנַא הרש

 :דנַא הדידרג ראתֿפרְנ .ןטו יאלגב תַנארַתְברו

 ןאריסַא רֹכֲא םאיא רד הכ דיוגימ דנוארכ ןכיל זמ
 ָהְראב רֶד םכח דרנַא םהאוכ זאב אר בַאֹומ

 : תפאגניא את בַאֹומ

 טמ באב

 איִא דיוגימ ןינָנ דנואדכ * ןומע יִנָב הראב רד א
 ספ תסינ יתראו ארוא איִאו דראדנ ןארספ לֵאָרְׂשי
 רד וא םֹוקו הדרַנֲא ףלצתב אר דג םֶּכְלַמ ארֶנ

 ךניא אֹדָהְל :דנַא הדש ןכאפ שיאה רהַׁש ב

 אר גנג ַהֶרענ הכ דיַאימ ימאיַא דיוגימ דננאדכ

 ןאריו לֵתֹו דינאוַנׁש םהאופ ןומע יִנָב בר רד
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 הפש ממ איבנה הימרי באתכ

 דש דהאוכ התכוכ שתאב שתאהדו תשג דהאוכ

 אר שױכ ןאֿפרַצַתמ לֵאָרׂשִי הכ דיוגימ דנואדב
 ג אריז ןפ הללו ןּובָשָח יא + דרֶוָא רַהאֿכ ףרַַתְב
 דאירֿפ תַבְר תאהְר יִא תסא הדש בארַב יִע הכ

 ראצח רַבֹו ריריג םתאמ הדישופ םאלפו דיִרָָא רב
 ןאנהאכ אב םָּכְלַמ הכ ארז רייאמְנ שדרנ אה
 ד יִא : דעְרימ ירסַא הב םַה אב דוכ ןארורסו

 יאה ידאו ינעָי אה ידאו זַא אר רַתְרמ רתכד

 דוכ ןיאזכב הכ ות יִא יאמנימ רכפ דוכ ךנמורב

 דנאוַת ןמ ךונ הכ תסיכ (יוגימו) יאמנימ לבו
 ה זא ןַמ דיוגימ תּואָבְצ הָוהְי דנואדכ ךניא :דמָא

 רַהֹו דוא םהאוכ ות רב ףוכ תנארואגמ עימְנ

 רש דהאוכ הדנכארפ דוכ יור שיפ אמש וַא יכי

 עמג אר ןאגדנכארפ הכ דוב דַהאֹובנ  יסַבו

 ו ןאריסַא ןיא זַא דעַב דיוגימ רנואדכ ןכיל : דָיאמְנ
 ז ַהְראב רַד : דרוא םהאוכ זאב אר ןומע יִנְב

 תַמְכִח רַניד איִא דָיוגימ ןינְג תֹואָבַצ הָוהְי םֹורָא

 ליאז ןאמיהפ זַא  תַרָושַמ איָאְו תסינ ןַמיָת רַד
 ה יִא :תסַא הדידרג דובאנ ןאשיא תַמְכִחְו הרש

 יאה יאָג רד התפאת ורו דיזירגְב ןֶדֶּד ןאנכאס

 ןאמזו .וָשָע יאלב הכ ארז .דיוש  ןכאס קימע
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 חמ איבנה הימרי באתכ בפש

 ארוא לֶד יךנלבו רבו אליו תמסעו ארוא
 םנארימ ארוא םשָכ דיואמ דנאדכ :  םידינש ל

 אהנַא וא הכ ארוא יאה רכפו תסא יה הכ

 באומ טלארב 'ץרב- אנָב =: דא ימנ :ּהָב ה אל

 דאירֿפ בָאֹומ יִמאמַת ַתַהְנבו דרַכ םהאוכ הללו
 םתאמ ׂשְרָחריִק ןאדרמ יארְב דרֹוָא םהאוכ רב

 הָמְבְש ֹומ יִא ות יארְב : רש דהאוכ התּֿפָרְנ בל

 א ות יאה הכאש תסירְג םהאוכ רועי הירְגב

 רַב הדיסר רועי ָהנאירדבו דוב התשדג אירד

 םונה הדננכ תראג תיאה | רוגנאו אה הוימ

 אה ןאתסב זַא אהתָבָאו ידאש : תסַא הדרוַא גל

 א אר בארשו רש התשאד רב בָאֹומ ןימז

 יאדַצְב אר אהנָא יסכו םתכאס ליאז אה תש
 דאש יארַצ דרשפ רַהאוכנ אפב ינאמ ראש

 ןובָשָח ְךאירֿפְב : תסינ ינאמ דאש יאדצ ינאמ דל

 דנְררַכ דנלב ץהיו הָלָעְלֶא את אר דופ ןאוָא
 הכ אריז הֵׁשְלַׁש תַלְגָע םינדח את רעצ או

 דנואדכו : תפא הרש הבאר זינ םיִרָמְנ יאה בָא הל
 דנלב יאה ןאכמ רד הכ אר ינאנָא ןמ דיוגימ
 הבי רוכ ןאיאדכ ירבו דננארדגימ ינאברק

 : דינאדרג םַהאֹוכ דובאנ בָאומ וא דננאזוסימ
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 גפש המ איבנה הימרי .באתכ

 יל דנכימ ארצ יאנ לָתָמ בָאֹומ תַהְנב ןמ לד אֹדָהְל
 ארצ יאנ לֶתַמ שֶרָח ריק ןאדרמ ַתָנְב ןמ לר
 פלַת דנרומנ ליצחַת הכ יתלוד הכנוג דנכימ
 ול שיר רהו התשג ומ יב רס רהו : תסַא הרש

 הדישארכ אה תסד המהו תפא הדש הדישארת

 חל תשפ ָהַמִה רב : תסא פאלָּפ רמכ רַה רבו

 םתאמ שיאה הָנֹוכ עימג רדו בָאומ יאה םאב

 ףרט לָּתָמ אר בָאֹומ דיונימ דנוארב אריז תפָא
 טל הרש םרַהנמ הנוגג :םַא התסכׁש דנספ אנ

 יאופרב הנוגְנ בָאֹומו דננכימ הללו הנוגָנ ןאשיאו
 ןארואגמ עימג יארְב בָאּומ ספ תסַא הדאד תשפ
 מ ארי :תסַא הדש סרַת תעאבו הכחצמ דוכ

 רהאוכ ואורפ באקע לֶּתָמ וא דיוגימ ןינָג רנוארכ
 דַהאֹוכ ןהפ בָאֹומ רב אר שיוכ יאה לאבו דרכ
 אמ ריֿככַת שיאה העלקו ראתֿפַרְג שיאה רהש :דומנ
 לֶד לֵתַמ זורנָא רד בָאֹומ ןאעאנש לדו הרש
 :רש דהאוכ רשאב התשאד הז ךרד הכ ינז

 גמ דוב דַהאֹוכנ םוכ רנד הרש בארכ בָאֹומ

 גמ דנואדכ :תסַא הדומנ רבָבַת דנואדכ ךַצְב הכנוג

 שיפ םאדו הרפהו ףוכ בָאומ ןבאפ יִא דיוגימ

 רמ הרֿפה רד דנירגב סרַת וא הכנַא : תסא ות יור
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 חמ איבנה הימרי באתכ פש

 רינת וא יוב שוכו תסא הדנאמ וא רד שמעט

 דיוגימ דנואדכ ךניא ןירב אֹנְב : תסַא התֿפאינ בי

 הכ םתסְרפימ ןאגדנזיר ןמ הכ דִיִא ימ אה זר

 ךשמ הדרכ ילאכ ארוא ףורטו דנירְב ארוא
 וַא בָאומו :דומנ דנהאוכ הראפ אר שיאה ג

 ןאדנאכ הכנאנ) רש רַהאֹוכ הדנמרש ׁשֹומְב

 דוב ןאשיא ךאמתָעֲא הכ לֵא תיב זַא לֵאָרׂש
 אמ הכ דייוגימ הנוג) + דנא הרש הדנמרש די

 באומ : םישאבימ גנג יארב יוק ןאדרמו ןאעאְנש ומ

 רושימ דעאצתמ שיאה רהש ךוד הרש בארכ

 דנא ימ  דורפ לתקב שא הריזג רַב ןאנאוגו
 רשאב ימ תֶואָבְצ הֹוהְי וא םאנ הכ האשראפ

 ךידזנ בָאֹומ תכאלה ןדיפר = + דג ימ ארניא

 רַת םאמת הֶג רה ידוזב וא יאלבו תסַא
 םאנ הכ ינאגָמהו שָנארְואְגמ עימָג יִא :דךיָאימ זי

 הייוגְב דיריג םתאמ ו יארְב דינאדימ ארוא

 התסכש הנוגְג יאביז יִתסֹד בוו תק יאצַע

 (תייִנָמַא) רד הכ ןוביד רתכד יא : תפָא הרש חי

 אג רו יִא דורֿפ דוב לאל זַא יתסָה ןבאפ
 רב בָאֹומ ָהְרננכ תראג הכ אריז ןישנב ךשכ

 פדהְנמ ארת יאה העלק דָא ימ םונֹה ות
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 אפש המ איבנה הימרי באתכ

 טי יתפה ןכאפ רעוע רד הכ ות יִא ; דזאסימ

 ןאירארפ זַאו ןכ האגנו תסיאָּב האר ָךסְב

 כ בָאֹומ : תסַא הרש הָנ הכ וגבו םרפְב ןאינאנו

 ספ תפָא התפאי תסָכש הכ ארז הרש לכ
 ראבכא ןֹונרַא רד  דיִרוָא רַב דאירֿפו הללו
 אנ ירואדו : תַא התשנ ךאלַה בָאֹמ הכ דייאמנ

 הֵצְהּו ןולח רב תסַא הדיסר יראֹומַה ןימז רַב
 גכבכ רבו : םִיָתָלְבִד תיֵּבו ֹובָנו ןויד רבו : תעַפומו
 לכ תֹויְרְכ רבו + ןעָמ תו לּומְנ תיִבו םֶתיְרק
 ןימז בירק ריעב יאה רהש ימאמת רבו הֶרְצַבו

 הכ הדירב בָאֹומ ךאש הכ דיוגימ דנואדכ :בָאֹומ

 וכ דיזאפ תפמ ארוא : תסַא הרש התסַַׁש שיוזאבו

 רד בָאֹומו דיאמנימ רבכַת דנואדכ ךַצְב אריז

 רהאוכ הכחצמ זינ ואו דרוכימ המוג דוכ יק

 מ איִאו דובַנ הכַהֹצַמ ות יאֹרְב לֵאָרְִׂי איִא : רש
 רַה הכ ידַהְב רש תפאי ןאדוד ןאימ רד וא

 אר דוכ ְךפ יתפגימ ןכס וא הראב רד הב תקו

 אראה רהש בַאֹומ ןאנכאס יִא :ידינאבנג ימ

 התכאפ לָתָמְו ריוש ןכאס הרכצ רד הדרכ ךרַת
 הנהד ְךאנְכ רד אר דוכ ָהנאישֶא הכ דישאב

 טנ ָךבָכַת יראיסבו בָאמ ךורג : דזאסימ הראגמ
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 חמ ,ומ איבנה הימרי באתכ העש

 אר יהדננכ תרצנ רַה הכ יא ימ ןאיִניִטסלֿפ
 רַהאֹוכ עטקנמ ןודיצו רצ זַא דנאמ ימ יקאב הב

 הריזג היקב יֹנעַי .ןאיניטסְלפ דנואדב אריז תכאס
 הע להַא :תכאפ דַהאֹכ ךאלַה אר רֹוּתפַכ ה

 ןאשיא דאו היקב ןֹולְקְׁשַאו דנַא התשג ומ הדירב
 יהאוכ אר דוכ ןדב יִכָב את תסַא הרש ךאלַה

 םארַא יִכְב את דנואדכ ךישמש יִא הַא : דישארֶכ ו

 חיִרְתְסִמ התשנ רַב דוכ ףאלגְב תֿפְרנ יהאובנ
 אב יריִגְב םארָא ינאות ימ הנוגְָנ : ןש םארָאו ו

 אירד לָחאס רנו ןֹולְְׁשַא רַב ארת דנואדכ הכנָא
 : תפָא הדומנ ןייִעַת אָגנָאְב ארתו הדומרפ רומָאמ

 חמ באב

 לֵאָרׂשִי יאדכ תֹואָבַצ הָוהְי בָאמ ַהראב רד א
 הרש בארכ הכ אריז ובָנ רַב יאו דיוגימ ןיננ

 בנש תפָא הדידרג ראתפרגו לֶגַכ םִיּתַיִרִק תסַא
 ליאז בָאֹומ ָךבֿפ : תסא התשנ םדָהנמו אוסר ב

 דנדרַכ רַב יאה רידקת יו יארב ןוּבשָח רד הרש

 םוק רנד את םיזאס עטקנמ  ארואו = דייאיִב
 רישמשו רש יהאוכ תכאס ןָמְדִמ יִא זינ ות דשאבנ

 א הלאנ ןאוָא :דומנ דַהאֹוכ בקאעְת ארת ג
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 חמ איבנה הימרי באתכ
 : םיטע יגתסכשו תכאלַה  דושימ עומסמ םינְרֹוח
 דאירפ וא יאה ריגצו תסַא התסנָש םֶהְב בָאֹומ

 היִרְג אב תחל זארפב הכ אריז :דנרוָא ימ רב
 יאדצ םִיִנְרֹוח יריזארפ זַאו דנָיִא ימ רב תכס

 דיזירגְב : דושימ הרינש ןאנמשד וַא ןתפא' תסַכש

 רערע ָתֹּכַרְד לתְָמּו רינאהַרֶב אר דוכ יאה ןאָג
 הכ תהג ןיא וא ארז :דישאב ןאבאיִב רַד
 זינ ות ידומְנ לכנת שיוב יאה גנו לאמעַא הב
 שנארורסו ןאנָהאכ אב שיִמְכְו רש יהאוכ ראתֿפָרְ

 הדננכ תראנו : תפר דנהאוכ יריסא הב םה אב

 יצאלב רהַׁש יהו דמָא דַהאוכ אה רהש ַהמַהְב

 להַא דנוארב ןאמרפ בסה רבו תפאי דחאוכנ

 ךאלַה יראומַה להַאו רש דנַהאוכ לת ידאו
 את דיהדב בָאֹמ הב אה לאב : דידרנ דנַהאוי

 רינו בארכ שיאה רהשו דזירגב הדומנ זאורפ

 כאכ הכ יסַכ דאב ןועלמ : רש דהאוב ןוכסמ
 דאב ןועלמו דָיאמְנ למע תלֿפג אב אר דנוארכ
 : רראד ואב ןוכ וא אר דוכ ךישמש הכ יסכ |

 דרד רבו הדוב חירתסמ דוכ תיְלופט וַא בָאֹומ
 התכיר ףרַמְב ףרט זַאו תסַא התפשְנ דּוכ יאה
 בבס ןיא זא תסא התפרנ יריסא הבו הדשנ
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 ומ איבנה הימרי באתכ ועש
 רארפ םַה אב התפאת ור זינ ןאשיא הכ אריז

 ןאשיא תָבאַלַה ור .הכנוג דנתסיא ימנו דננכימ
 : תפא הדיסר ןאשיא רַב ןאשיא תְבוקע תקוו

 אב אהנָא הכ אריז דָרימ ראמ ְלַּתַמ ןָא ַהואוָא
 ןארב בו לתַמ אה רַבַת אבו דנמארכ ימ תק

 ארוא לנג הכ דיוגימ דנואדכ :דניַאימ וא רַב
 דשאבימ יֵצֲחי אל הָנ רנַא .רומָנ דנַהאוכ עטק

 דַח וַאו הדאיז אה ךלַמ וַא ןאשיא הכ אריז
 תסדְב הרש לגכ רַצָמ רתכל : דננוזופא הראמָש דב

 הכ

 5 כ

 תֹואָבַצ הָוהְי :תסַא הדידרג םילסת ילאמש םוק
 אנ ןֹומֲא רַב ןמ ךניא דרגמ לֵאָרְׂשִי יאדכ
 רבוונעי ו שנאיארכו רַצָמו .ןוערפו
 תבוקע דנראד לכות יו רב הכ ינאנָאו הע
 אר ןאשיא הכ ריוגימ דנואדכו : דינאפר םַהאֹוכ

 ינעי דנראד ןאשיא ןאָנ רצק הכ ינאנָא תב
 שנאגדנב תסרבו לָבָב האשדאפ רַצאָרְדכּובנ תסדב
 םאיִא לֵתַמ ןָא וא דעבו דרכ םהאוכ םילפַת
 ָהֶרנְב יִא ות אֹמַא + רש דַהאכ ןוכסמ קאס
 ארז שמ ןאפארה לֵאָרְִׂי יאְו םרַתמ בקעי ןמ
 וַא ארת תייִרדו רוד יאָג וא ארת ןמ ךניא

 רב בקעיו דאד םהאוכ תאנְנ ןאשיא יִריסַא ןימְז
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 ועש זמ | ומ איבנה הימרי באתכ

 יסכו דוב דהאוכ תַחארתסאו תיינמא רד התשנ

 חכ יא דיוגימ דנואדכו : דינאסרת דהאוכנ ארוא

 םתסַה ות אב ןמ הכ אריז פרַתַמ בקעי ןמ ַהֶדֹנְ

 ןאימ רד ארת הכ אראה תַמא םאמת הָנ רנו

 ְךאֹלַה לכ לאָב םַא התלאס הדנכארפ אהנֲא
 תנא םַהאֹמנ ךאלַה לכ לאב ארת ןכיל םזאס
 דֹומְנ םַהאֹוֿכ  בידֶאַת ףאצְנַא הב ארת הכלב

 : תשאדג םהאוכנ אוס יב זגרה ארתו

 ןמ- באב

 א הכ ןאיניטסלֿפ הְראב רַד דנואדֿכ םאלָכ
 הערפ הכנָא וַא לבק רש לזאנ יבָנ ּוהָיְמְ רב
 ריוגימ ןינג רנוארפ : רזאסב בולגמ אר הוֲ

 ירהנ לֵתָמְו יָא ימ רַב לאמש וַא אה בָא ךניא
 תפָא ןָא רד הָננֲא אב אר ןימװ דנכימ ןאליפ
 ראירפ ןאמדרמו דריגימ רד אר שנאנכאסו רהשו

 :דנואמנ ימ הלולו ןימז הנכס עימנו דנרוָא ימ רב
 יאנוג זַאו ׁשֵרֹוֲא רוז ןאבסַא יאה םס יארַצ זַא

 ַבֵכַפְב ןארַדפו שיאה רג שרושו שיאה הבארע

 ימנ אֹנֲתְעֲא שיוב ןאדנורֿפב דוכ יאה תפד יִתְסס
 ד עמ תכאלה יארב הכ יחר ַבֵבכְב : דננכ
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 ומ איבנה הימרי באתכ רעש
 : רדרגימ םמאלְתמ שיאה רהנ לתמ וא יאה בָאו

 בַאו תסא הדרכ ןאליס ליג ךור ךננאמ רַצָמ ח
 דיוגימ התשג nea אה רהנ לתַמ שיאה
 רהשו רינאשופ םהאוכ אר ןימז הדרכ ןאליס ןמ

 ןאבסַא יא : תכאס םַהאֹוכ ךאלה אר ׁשנאנָבאסו ט
 ןאעאנשו = דֹוֵרְב דנת אה הבארע יֵאו דיֵא רב

 ןאראד רפס הכ טופו שּוּפ להַא יא דנורב ןוריב
 ארנַאו דיריגימ אר ןאמכ הכ םידול יֵאֹו .ריתפַה

 דנואדכ ֲםאֹקַתְנֲא ור זורנָא הכ ארז : דישָביִמ י

 םאקַתְנָא דוכ ןאנמשד וַא הכ רשאבימ תֹואָבְצ הָוהְ

 וַאו דָושימ ריס הדרכ ךאלַה רישמש םַפ דריגב

 הֹוהְי דנואדכ אריז דַדרנמ תסמ ןאשיא ןוכ

 יחבד תר ךהנ ךונ לאמש ןימז רד תֹואבְצ
 רַב רַעְלְג הב רַצָמ רכה ַהרַכאב יא : רראד אי

 תבע אר דאיִז יאה ןאמרד רינב ןאפלבו יא
 אה תמא : תסינ גאלע ות יארְב ירבימ ראכב ב

 רפ ות ָהלאנ זַא ןאהנו דנונשימ ארת ייאוסר
 דוגל ימ עאגש רב עאנש הכ אריז תסא הרש

 ימאלְכ : דנתפא ימ םַה אב ןאשיא יוד .רהו
 האשראפ רַצאָרדַכּובְנ ןֵרַמַא הראב רד דנואדכ הכ

 יבָנ והָיְמְר הב רָצְמ ןימָז ןתכאס  בולגמו לבב
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 העש ומ איבנה הימרי באתכ
 די םאלעא לֹודְגִמ הבו דיהָד רבב רַצָמְב :תֿפנ
 דייוגב דיהְד עאלַמָא סֶחְנַּפְחַתַו ףנ הבו דייאמנ
 אריז דיזאפ הדאמַא אר ןתשיוכו דיוש אפ רב

 : תסַא הדרכ ךאלַה אר תנארְואגמ רישמש הכ
 ומ ימנו  דנושימ הדנַכפַא ריזב ארג תנארוַא רוז

 הדנכארפ אר ןאשיא דנואדכ אריז דאתסיא דננאות

 וט תסא הדינאמל אר  יראיפב : תסַא התכאס

 רב דנוגימו דנתפא ימ רניד ךי רב ןאשיאו

 ןימזבו דוכ וכ דמ ןארב שמש וַאו דיזיכ
 זי האשדאפ העְרַפ אָגנַא רד :םידרג רַב שיוכ למ

 תַד וַא אר תַצרפו דנמאנ ימ ךלאה אר רצמ
 ה הוה וא םאנ הכ האשדאפ :תסא הראד
 הכ םסק םדוכ תאיחב דיוגימ דשאבימ תואָבְצ

 לַמְרּכ ךננאמו אה הוכ ןאימ רד רֹובָת לֶּתְמ וא
 ש הכ רֶצְמ ךתכד יא :רַמֲא דהאוכ אירד דזנ

 אר ןטו אל באבסַא .יתפה ןכאס (תִינְמַא) רד
 התכוסו ןאריו ףנ הכ אריז זאפ איַהֹמ דוכ יארְב
 כ ראיסָב -- רַצָמ :תסַא הדידרנ ןוכסמ רינו
 לאמש רט וַא ַתכאלַה אֹמַא תסַא רַטנַמ וכינ
 אכ וא התֿפַרְנ דומב ןאיהאפס | + דָיִא יו דא ומ
 דנשאבימ יראורפ יאה הלאסוג למ שנאימ רד
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 המ ,דמ איבנה הימרי באתכ בעש
 האשדאפ  עֶרפָח הערפ ןמ :הניא היומי יג

 הכ ינאנָא תפרבו שנאנמשד ָתסדב אר רַצָמ

 הכנאנָג דֹרַכ םהאוכ םילפַת דנראד וא ןאָנ ךצק
 שנמשר תסרב אר הָרּוהְי ָהאשדאפ ּוהָיְְרִ
 וא ןאג דצק הכ לָבָב האשדאפ רַצאָרְדּובנ
 : םֵדֹומְנ םילפַת תשאדימ

 המ באב

 הָיְְַּכ ְּורְב הב יִבָנ ּוהָיְמְר הכ ימאלְכ | א
 אר ןאנכס ןיא הכ ימאגנה תפג הדרכ באטכ

 ב םקַיהְי םראהְנ לאס רַד הָיְמְי ןאהָד זַא
 יא :תְׁשֹנ ראמוט רד הָדּוהְי האשדאפ ּוהיַשאי ב

 + דיאמרֿפמ ןינָג ותב לארי יאר .הנהְי :ךּורַב
 דרד רב דנואדכ אריז ןמ רב יאו יהֶתפג ות ג

 התסכ ןדישכ הלאנ וַא תסָא הדוזפַא םנ ןמ
 ןינְג ארוא |: םָבאי ימנ תהארתסאו םַא הרש ד

 הדרַכ אנָב הָננֲא דיאמרֿפימ ןינָנ דנואדכ וגב

 הדומנ סרג הָננֲאו תכאפ םַהאוכ םֶדַהֹנֹמ םַא

 םהאוכ השיר ןַא אר ןימז ןיא יִמאמת ינעי םא

 ןמשיוכ יארְב גרוב אה זִג ות איִאו :דנכ ה

 דנוארפ ארז אמנמ בלַמ אר אהנָא יבלטימ
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 געש ומ , המ איבנה הימרו באתכ
 םָהאוכ אלב רשב מאמת רב ןַמ ךניא דָוגימ
 אר תנאג יִוָרָב הכ אג רַה רַד אמא דינאסר
 : דישכב םַהאֹוכ תַמינֵגְב ֹותְב

 ומ באב

 א הב הכ אה תַֿמא האב רד דנואדכ םאלְכ
 כ ךכשלו רֶצָמ ָהְראב רד + רש לאנ יבנ והָיִמְ
 דנרוב שָמָּפְרַכ רד תֶרַּפ ךהנ ךונ הכ ּוכְנ הערפ
 לאס רַד אר ןאשיא לבב האשדאפ רַצאָרְדַבּובנו
 תסכש הָדּוהְי האשדאפ ּוהָישאיִדב םיִקיוהְי םראהָג
 ג גְנְג ארו דינכ רצאח אר רפסו ןנמ : ראד
 ד דײאראיִב אר ןאבפא ןאראוכ יִא : דייֵא ךידזנ
 הֹוינ דיתסיאב רוכ יאה דוֿכ אבו ריש ראוסו
 ה דנואבכ :דישופב אראה הר דיהד לקיצ אראה
 ןאסארה הכ םניב ימ אר ןאשיא ארג דיוגימ
 ררוכ ןאשיא ןאעאנשו דנדרנמ רב בקעְב הרש
 דנְרגְנ ימנ בקו דנושימ םזַהנמ לכלאב הרש
 ו זית : רשאב ימ ףרט רה וא 5ןכ הכ אריז
 דנבאינ יאהר ןארוַא רוח  דננכנ רארֿפ ןאור

 ;דנַתֿפאימו רנזנלימ תֶרַפ רהנ ראנכב לאמש ףרטב
 ז דנכימ ןאליס לינ דור ךננאמ הכ תסיב ןיא
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 דמ איבנה הימרי באתכ עש

 ! תפג הדרכ באטכ דנדוב הדאד ודב אר באונ

 אמש ןאררפו אמש הכ אר ירוכב דנואדכ איִא אב

 בב

 ,= ב

 בב

 הכ

 רהַׁש רד ךלמ להַאו אמש ןארורכו ןאהאשדאפו
 ראיב דנרינאזוס םלָשּורָי יאה הָנֹוְו הֶרָוהְי יאה

 :תסַא הדרַכנ רוטכ וא ְךָמאַכְב איִאֹו הדרואינ

 אמש לאמעַא ָתַרארׁש ַבַבכב דנואדכ הכנאננג
 תסנאותַנ רניד דידוב הדרוא לַמַעְב הכ יתאפאגְר

 תשהד רמו ןאריו אמש ןימָז אָֹהְל דיאמנ למַחַת
 הרש זורמָא הכנאנג הדידרנ ןוכפמ ָךיִנו תנעלו
 האנג דננאדכבו דידינאזוס רוכב הכנוג : תסַא

 תעשו דידאדנ שֹוג דנוארכ לוקב הדיזרו
 ןירב אֹנְב דירומננ ךולפ וא תאראהשו ץיארֿפו
 הרש דרו אמש רב זורמא לֶּתְמ אלַב ןיא

 תפנ ןאנז ץימָנבו םֹוק ימאמתב ּוהיְמְרֹו : תסַא

 דיתסַה רַעָמ ןִמז רד הכ הָדּוהְי ימאמַת יא
 יארב תואָבְצ הוי + ריִונָשָב אר דנואדכ םאלכ
 אב םה אמש ןאנו אמש דונמ ןינְנ לאש
 יאה תסד אב םַהו דייאמנימ םלַכַת דוכ ןאהר
 הבו אדו יאה: רהנ:-דוגימו דירנָאימיאנב :דוכ

 יארב רוכבו דומָנ םיהאוכ אפו התבלַא םידרכ
 ינתכיר יאיאדַהְו דינאוס םיהאוכ ןאמסָא ָהָכְלַמ
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 דמ איבנה הימרי באתכ

 אר דוכ יאה רדנ ספ תכיר םיהאוכ וא יארְב

 אפו אר דוכ יאה רדנו דרכ ריהאוכ ראותסא

 הָדּוהְי ימאמת יִא ןיַב אנֶב :דומנ דיהאוכ

 דנוארב לכ ריתסַה .ןכאס רֶצְמ ןימְז רד הכ
 ַססֶאְב ןמ | דיוגימ דנואדכ ךניא | דיונשב אר

 אעש

 . לאב ןמ םסֶא הכ םדרוכ םַסמ דוכ םיטע

 ימאמת רד דוהָי וַא םאדכ גיה ןאהדב רגיד

 תפג דנַהאֹוכנו רש דַהאוכנ הדרוא רַצָמ מז

 ןאשיא רב ןמ ךניא . : םסק הֹוהְ דנואדכ תאיחב

 את | יוכינב הנו דוב  םהאוכ בקארמ יִדַבְב
 דנשאבימ רֶצְמ ןימז רַד הכ הָרּוהְי ןאדרמ עימג
 ןכיל :דננׁש םאמת הרש ךאלַה םחקו רישמָשב
 ןימָז זַא התֿפאי ײאהְר רישמש וַא ילילק .רדע
 ימאמְתו דומנ דנַהאוכ תַעְגארמ הָרּוהְי ןימזב רַצַמ
 מז רד אָננָא תנכס תַהְנב הכ הָריהְי היקב
 םאֹלְכ הכ תסנאד דנהאוכ דנַא התפר רֶצָמ
 : רש דַהאוכ ראותסא ןאשיאו ןמ וַא ךי םאדכ

 אמש יארְב תמאלע תסַא ןיא דוגימ רנואדכו
 דינאפְר םהאוכ תַבוקע אמשב אְנניא רַד ןמ הכ

 אמש ָהְראב רד ןמ חאלב הכ דינאדב את
 דנואדכ : רש דַהאוכ ראותסא ידבב התבלַא
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 דמ איבנה הימרי באתכ

 תעירשבו דנַא התשגנ ןאסרתו הרשנ עָצאותמ

 ןארדפ ךוצחבו אמש ךוצחב הכ ןמ ץיארפו

 אֹנְּב :דנַא הדידרגנ ךלאס םִא התשארג אמש

 ךניא ריוגימ ןינָג לֵאָרְׂשִי יארב תואָבְצ הָוהְי ןירב
 את םנאדרנימ אֹלבְב אמש רב אר דוכ יור ןמ
 אר הָדּוהְי היקבו : םנכ ךאלה אר הָדהְי יִמאֹמְת
 םזִנ אר אגנָא רד ןרש ןכאפו רַצָמַב ןתפר הכ
 רַד ןאשיא עיִמְג את תֿפְרְו םַהאֹכ דנַא הדומנ
 טחקו .רישמשב ןאשיאו דש ךאלה רַעָמ ןימְ
 טחקו רישמָשְב גרובו דרוכ וַאו דאתפא דנַהאב
 תַשהרְו : ןירפנ ךרומו דרמ דנהאוכ הרש ףלַת

 רד הכ ינאנָאבו : דידרנ דנָהאוכ ראעו תנעלו
 תבוקע אבו טחקו רישמשב דנוש ןכאס רצְמ ןימז

 : םדינאסר תַבוקע םֶלָשּורִיב הכנאנְנ דינאסר םהאוכ

 אָננָא רד התפר רַצָמ ןימזְב הכ הָדּוהְי היקב וַאו
 יקאבו תפאי רַהאּוְ יצאלָכ ידָחֶא דנרילפ תנובס

 קאתשמ ןאשיא הכ הָדּוהְי ןימְזב את דנאֹמ דַהאוכנ

 רש דנהאוכ אָננֲא רד רש ןכאסו ןתשנ רב

 זא רִיַנ ןאשיא זַא יֵדֲחַא אריז דָיאמְנ תעגארמ

 ימאמת האננָא : דרכ דהאוכנ תעגארמ ןאינאנ

 יארְב ןאשיא ןאנז הכ דנרוב האגָא הכ ינאדרמ
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 טסש דמ איבנה הימרי באתכ
 הכ ינאנז עימו דננאזוסימ רוכב יג ןאיאדכ
 הכ ינאסכנ ימאמתו םיטַע יהורג אב דנדוב רַצאח

 באו רד דנדוב ןכאס םֹורְתַפ רד רצָמ ןימז רד
 ₪ הב ימאלכ ןיא רד ארת אמ = + דנַתנ ּוהָימְ
 : תפרג םיהאוכנ שוג יתפג אמב דנואדכ ָתסַאָב

 ירש רדאצ אמ ןאהד וַא הכ יזיְג רַהְב הכלב
 ןאמסָא ָהכלַמ יארְבּו דומָנ םיחאוכ למע התבלַא
 םיהאוכ וא ְתַהָנְב ינתכיר הָיְרַה הדינאוס רוכב
 ןאהאשדאפו אמ ןארַרֶּפ אמ ךוכ הכנאנג תכיר

 יאה הוכו הָדהְי יאה רהש רד אמ ןארוהסו
 ןאנ זַא ןאמז ןָא רַד הכ אריז םידרכימ םלָׁשורי
 ימנ אר אֹלַבו םירוב ימ דנמ תראעס הרש ריס
 אר ןדינאזוס רוכב הכ ינאמז זַא אֹמַא : םידיד

 אר ינתכיר יאיאדַה .ןתכירו ןאמסָא הָכְלַמ יאֹרְב
 םירש זיג המה נאתחמ םידומנ ךרת וא תהגב

 ַתהְגב ןוו = + םירידרנ ךאלַה מחק רישמשבו
 ינַתֹכיר ָהְיִרַהְו םירינאזופימ רוכב ןאמסָא ַהֵבָלַמ
 ןארהוש עאלטָא יב אֹיִא םיתֿכר ומ וא אב
 הָיְִרְהּו םיתכפ ימ וא ָהיבֵׁשְב אה ץרק שוב
 כ יִמאֹמְת ּוהָיְמְרִי ספ :םיתכיר ימ וא תַהְנב ינתכיר

 ןיא הכ ינאסכ ָהָמַהו ןאנװ ןאדרמ וַא אר םוק
369 0b JUD.-PERS. IL. 

—e 

 ח -

 ט --



 דמ , גמ איבנה הימרי באתכ וסש
 דזאס םבלמ דוכ ָהָמאָגב אר ןתשיוב הב ינאבש

 לאתמתו + תפר דהאוכ ןוריב יתַמאַלְסַב אָננֲא זַאו גי

 ןנ
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 דהאוכ תסַא רַצָמ ןימז רד הכ אר שָמָש תיִּב יאה

 רַהאֹוכ שָתֶאְּב אר רֶצְמ ןאיארכ יאה הנאכו תסָבש

 : דינאזוס

 המגפאפב

 רד הכ .דוהי יִמאֹמְת הרב רד הכ ימאלְכ
 נו םחנפהתו לּודְנַמ רדו .דנרוב ןכאס רַצָמ ןימז
 לזאנ ּוהָיְמְי הב רנתשאד תנוכס םֹורְתַפ ןימזו
 ןינ לֶאְרְשי יאדכ | תּואָבְצ הֹוהְי : תפג הרש

 רַב ןמ הכ אר יאלב יִמאמִת אמש דיאמרֿפמ

 םֵדרְוָא דראו הָדּוהְי יאה רהש יִמאמְתו םלָשּור
 ינכאסו תסא הרש בארכ זורמַא ךניא הכ דידיד

 חשפו דנדרַכ הכ יתרארש בבכב : תסינ אהנַא רד

 רוכב התפר הכניא זַא דנדרוָא ןאַיַהְב אֹרַמ

 הנו ןאשיא הָנ הכ אר רִיֹג ןאיאדכו דנדינאזוס

 התכאנש אר אהנָא אמש ןארדפ הנו אמש

 דוכ ןאגדנב עימג ןמו + דנדומְנ תדאבע רידוב

 רב דוז חבצו םדאתסרפ אמש ךזנ אר איִבְנַא

 ןיא םֵתֹֹג הרומנ לאפרָא אר ןאשיא התסא
366 



 דמ איבנה הימרי באתכ
 למעְב םראד תרפנ ןָא וא ןמ הכ אר תסאָנְר
 אר דוכ שוגו דנדינשנ ןאשיא אמא | + רירואימ

 תשג זאב דוכ תְרארָש זַא את דנתשאדנ ארפ

 אנב : דננאזוסנ רוכב רג ןאיארכ יארבו דנָיאמְנ

 הָדֹוהְי יאה רהַש רַב התליר ןמ בצו םשַב ןירב

 אהנַא הכ דידרג התכורפַא םלָשּורי יאה הֶגובו
 ספ :תסַא הדידרנ ןאריוו בארכ זורמָא -תמ
 דָיוגימ ןינָג לֵאָרְׁשִי יאדכ תֹואָבְצ יארכ הָוהְ לאח
 רוכ ןאָג רַב אר םיטע תרארש ןיא אנ אמש
 ןח דרמ זַא אר .ןתשיוב את ריִרֶָא ימ דראו
 דיזאס עטקנמ הָרָהְי ןאימ וא הראוכ רישו לפטו
 הכ ארז : ריראגנ יקאב יִהָיקַב דוב יארְב זַאו
 ריא התפר תנוכס יארְב אָננֲאְב הכ רצָמ ןימז רד
 הב ארמ ַתְׁשַכ הרינאזוס רוכב ריִנ ןאיארכ יארְב

 ןמ את דירוָאימ ןאַַהְב דוֿכ יאה תפד לאמעא
 מאֹמְת Ales רד אמשו םזאס .עמקנמ אר אמש

esהוה ןאהאשדאפ תרארשו דוכ אר  
 ןאנז תַרארְׁשֹו דוכ תְרארֶשו ןאשיא ןאנז ַתְרארֶשו

 םלָשּורי !אה הֶנוכְו הָדְוהי ןימָז רד הכ אר שוב
 זורמא אתו :ריא הדרַכ שומארפ דידרָוָא לַמַעְב
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 גמ ,במ איבנה הימרי באתכ

 טחקו .רישמש וַא דש ןכאפ ןַא רדו דיורב

 :דרמ דיהאוכ אבו

 גמ באב

 םוק יִמאֹמְתְב ןַתֿפג וַא רש גראפ ּוהָיְמְרִי ןונו

 הֹוהְי הכ אר ןאשיא יארכ הוה אל מאמת
 ןאשיא ךמ וא ַָהטסאוָב ארנָא ןאשיא יארכ
 האגנָא : אר ןאנכס ןיא ָעימְג ינעו דוב הדאתסרפ

 ןאדרמ עימנו רכב נמו הָעׁשהְכ הָיְרע
 גורד ות .דנתפג הדרכ באטכ אר ּוהָיְמְרִי רבָכְתמ
 את תפָא אדאתסרֿפנ ארת אמ יאדכ הֶיהי יוגימ
 :דיאמנמ  תנוכס אגנָא רַדֹו דיוָרַמ רצָמְב יוגב
 התפיגנַא רַב אמ רַב ארת הֶירנ ןְב ורב הכלב
 הרומְנ םיִלסַת ןאינאדלכ תסדב אראמ את תסַא
 ;דנַרבב יריסַא הב לֶבָבְו דנשכב אראמ ןאשיא
 םוק ימאמתו רכשל ןאראררס המהו חרקוב ןנָחּויו

 דננאמְב הָדהְי ןימז רד הכ אר דנוארכ ןאמרפ
 ָהְמַהו םַרָקְוְב ןְנַהֹו הכלב : דנדומננ  תעאמָא

 ןאימ א הב אר הָדּוהְי היקב רכשל ןאראדר
 הדנכארפ אהנָא ןאימ רד הכ יאה תמא יִמאמת
 הרש ןכאס הָרּוהְי ןימָז רד התשג רב דנדוב הרש
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 הסש גמ איבנה הימרי באתכ
 ו ןארַתַכרו לאֿפטַאו ןאנזו ןאדרמ ינעַי + דנַתֿפרג דנדוב |

 .ָסיאָר ןֵדַאְרּובנ הכ אר ינאפכ ַהֹמַהו האשדאפ

 דוב הדרפס ןַפָשְרּב םֶקיֵחֲאְןְב והָיְלַדִנ הב ןאדאלג
 ז דנתפר רֶצמ ןימזבו :אר הָירְנְְב ךּוְבו יבָנ הָיִמרו
 הבו  דנַתְפְרְגנ שוג אר דנואדכ לוק הכ ארז
 םֵחְנְַּהַת רד דנוארפ לכ ספ : דנדַמָא סָחְנַפִחַת

 מ תפר גרוב יאה גנס : תפג הרש לזאנ ּוהָימְְי רַב
 רַד הָרּוהְי ןאדרַמ ָךפַנ רַד אר אהנָאו .ריִנָב דוב

 סָחְנּפְַת רד העֶרפ הנאכ הזאורד ךזנ הב הטס
 הֹוהְי הכ וגב ןאשיאָבו :ןאשופב גג אב תסַא
 הדאתפרפ ןמ ךניא דיוגימ ןינָג לֵאָרְׂשִי יארכ תֹואָבְ
 םהאוכ אר לָבַב האשדאפ רַעאָרְדבּובְנ דוכ הדב
 םדינאשופ הכ יאה גנס ןיא רַב ארוא יפרכו תפר

 אהנָא רָב אר דוכ ןאבִיאס ואְו דאהנ םַהאֹוכ

 דַהאוכ אר רַצָמ ןימז הדמָאו :תשארפא רב דהא
 ינאנָאו תֹומְב דנַא תומ בֶגנתסמ הכ אר ינאנָאו דז
 אר ינאנָאו יריסַא הב דנַא יריסַא ְבגֹותְפמ הכ אר

 : (דרפְס דהאוכ) רישמָשְב דנרישמש ָבֵנֹותְסמ הכ

 בי תכורפַא םַהאוכ רֶצַמ ןאיארכ יאה הנאכ רַד ישתאו
 דרב דהאוכ יריסַא הבו דינאזוס דהאוכ אר אהנַאו

 לתָמ תכאס דַהאוב סבלמ רַצָמ ןימזב אר ןתשיוכו
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 במ איבנה הימרי באתכ בסש

 םהאוכנ הדרכ פרגו תכאס םהאוכנ םֶדַהְנִמ הדומְנ

 ןאמישפ םרינאפר אמשב הכ יאלְב וַא אריז דנכ

 דיראד םיב וא זַא הכ לָּבַב האשדאפ זַא : םדש אי
 ןאפרַת וא זַא דיוגימ דנואדכ יִלָב דישאבמ ןאסרַת

 אמש את םַתסַה אמש אב ןמ הכ אריז דישאבמ

 יאהר וא תסַד וַא אר אמשו םשכב תאָנְנ אר

 את דימרֿפ םַהאֹוכ תמחר אמש רַב ןמו :םַהְד ב

 ןאתדוכ ןימְב אר אמשו דואמנ ףטל אמש רב וא
 ןימז ןיא רד הכ דייוג רגא אמא : דַתְסְרַפב ספ גי

 אר דוכ יאדכ הֹוהְי ןכס רַנַאו דָנאמ  םיהאוכנ

 < םיהאוכ רצָמ ןימזב הכלב יִנ דייוגבו : דיריגנ שוג די

 ןאוַאו דיד םיהאובנ גנג אְגנַא רד הכ אריז תפָר

 םיהאוכנ הנסרג ןאנ יארְבו רינש םיהאוכנ אֹנַרָכ
 אנב לאח םַפ : רש םיהאוכ ןבאפ אָננָא רו דש :ומ

 דיִונשָב אר דנואדכ םאלכ הָרּוהְי היקב יִא ןירב
 ןַתֹפַרְב רנַא דיוגימ ןינָג לָארׂשִ יארב תֹואָבְצ הוה
 ןכאס התפר אנא רַד רגַאו דישאבימ םזאְנ רַצְמְב

 דיסרתימ ןַא וא הכ ירישמש האנגנַא + דיוָש זט

 יטחקו דיסר דהאוכ אמְשְב רַצָמ רד אָננֶא התַכלַא
 אמש רצִמ רד אָגנַא דיתסַה ןאסארַה ןַא וא הכ

 :דרמ דיהאוכ אָננֲא רדו תפאי רַד דהאוכ אר
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 במ איבנה הימרי באתכ

 רד ָתנוכסו רַצַמְּב ןתפר יארְב הכ ינאסַכ ָעימגו

 אבו טחקו רישמש וַא דנַא הרש םֶזאָג אְננֲא

 הכ יאלַב ןָא וא ןאשיא א ירָחַאְו ררֹמ דנהאוכ
 דנאמ דהאוכנ יקאב םנאסרימ ןאשיא רַב ןמ

 תואָבְצ הָוהְי הכ ארז : תפאי דהאוכנ .יצאלכו
 ןמ בצו םשכ הכנאנג דיוגימ ןינְג לֵאָרְׂשִי יארכ
 ןמ ָבִצג ןאגנמַה רש התכיר םלָשּורְי ןאנכאס רַב

 דהאוכ התכיר אמש רַב רַצָמַב אמש דודו ָךֵרְגמְב

 ראעו תנעלו  תַשהַרו ןירֿפנ ךֶרֹומ אמשו רש

 : דיד דיהאוכנ רגיד אר ןאכמ ןיאו רש דיהאוכ

 רצַמְב דיוגימ אמשב דנואדכ הָדּוהְי היקב יא

 אר אמש זורמָא ןמ הכ דינארב ןיקי דיֹורַמ

 דידאד בירֿפ אר ןתשיוכ אריז : םֵדֹומְנ .דידהַת

 דיתפג הדאתסרפ דוב יאדכ הֹוהְי ָךזנ ארַמ הכנוג

 אֹמְנ תַלֶאְסִמ אמ יארב הָוהְי ךזנ אמ יאֹרְב הכ

 גסש

 זי

 ח -

 ט -

 = דָוגְּב אמ יארכ .הָוהְי הָננֲא רה קפאומ אראמו

 סַּפ :דרוָא םיהאוכ לַמַעְב ארנָאו זאפ רַב
 הָנ אמש אמא םתכאס רֶבְכִמ אר אמש זורמָא

 הָטסאוב הכ יזיִנ גיִהְב הנו דוכ יארב הָוהְי לוקב
 ןָאְלַא ספ + דיתפְרְג שוג דאתסרפ אמש ָךזנ ןמ
 ריהאוכימ הכ ינאכמ רד אמש הכ דינאדב ןיקי
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 במ ,אמ איבנה הימרי באתכ
 הָתַַּצִמ וַא היְנהְנְוַב לאָעָמִשי תסד זַא הכ אר
 יצאלכ םקיִחַאְדִב ew ןרש התשכ וַא דעב
 ןאנמ יגְנג רילָד ןאדרַמ ינעו תַפְרְנַב דוב הדאד
 רד אר ןאשיא הכ אר ןאיארְס הגאוכו לאֿפטַאו
 רד התפר ןאשיאו :דוב הדאד יצאלכ ןֹעְב

 לממ תסַא םֶחְל תב ָךמ הכ | םֶהוְמְּכ תר
 ָבֶבסב : דנוש לפאד רַצָמְבו דנורְב את דנַתֹפְרג
 הכנוָג דנדיסרַתימ ןאשיא וַא הכ אריז ןאינאדלכ
 הכ אר םֶכיִחֲאְִב הֶיְלַרּג הָינהְנ ןְב לאַעַמְׁש
 הדאד רארק ןימָז םכאח אדא i האשדאפ
 : דוב התשכ דוב

 במ ..באב

 תֵרָקְוַב ןְנָֹו רכשל ןאראדרכ יִמאמְת ספ
 גרמו .דֶרוכ א קלַפ יִמאמְתו הֶיֲעׁשֹוהְדַּב הינו
 אנמַת דנתפג יבָנ ּוהָיְִמְרִי הבו : דנְדמָא שיפ

 תְַגְבו דַוש התפרידפ ות ךזנ אמ סאמָתְלַא הכניא
 יארכ הֹוהְי ךזנ היקב ןיא מאמת תַהְגְבו אמ

 ריתַכ זַא ילילק אמ הכ אריז יאמנ תַלֶאסַמ דוב
 : רניבימ אראמ תנאמשְנ הכנאנָג םיא הדנאמ יקאב

 םיֹוָרְב דיאב הכ יהארְב אראמ תֶיארכ הָוהְי את
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 אפש במ איבנה הימרי באתכ

 ד ספ :רִיאמְנ םאלעא םינכב דיאב הכ יראבבו

 רַב ןמ ךניא םַדיִנָש תֿפג ןאשיאָּב יבָנ ּוהָיַמְרי

 אמש יאדכ הֹוהְי ךונ דיא הָתֿפג ןמְב הָננֲא בס

 באג רד דנוארכ הָנ רַהו דומְנ םַהאוכ תלַאסמ
 זַא זיו דאד םהאוב עאלַמָא אמשב ריוגב אמש
 ה ּוהָיִמְרִי הב ןאשיא : תשאד םַהאֹוכנ זאב אמש

 ןימַאו תפאר האש אמ ןאיִמ רַד דנואדכ דנַתפג

 הֹוהְי הכ ימאלְכ ימאֹמְת בַסַח רַב הכ דשאב
 למע דַתְֹרפב אמ מ ות ַהֵטֵסאֹוְב תיאדב
 םאֹלְכ הַב האכו רשאב וכינ האוכ + דומָנ םיהאוב

 םיתסרפימ וא ךוַנ ארת הכ אר דוכ יאדכ הוהְי |

 יאדכ הוהְי לוק הכנָא את דומָנ םיהאוכ תעאטא
 ירנמ תַדאעְס אמ יארְּב הדומנ תַעאטָא אר דוכ

 םאֹלְכ הכ רש עקאו ור הד זַא רעו :רשֹב
 חרק ןָב ןְנָהֹו ספ + רש לזאנ ּוהְיְמְי רב דנואדכ
 דנדוב .שחארמַה הכ רכשל ןאראדרס ָהֵמֵהְו
 :הדרַכ באטכ גרובו ךנוכ וַא אר םיק .יִמאמתו
 ארַמ אמש הכ לֵאָרְׂשִי יארב הֶוהְי תפג ןאשיאב
 וא ָךוצהב אר אמש יאעד את דיראתסרפ יו ךזנ
 תקיקח לא יֿפ רַנַא : דיאמרפימ ןינָג םנאסרב
 אנָב אר אמש האגנָא רינאמב מז ןיא רד
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 אמ איבנה הימרי באתכ חנש
 םווד ור רו :תשכ אר יגנג ןאררמו דנרש ד

 זַא יפו דוב התשכ אר ּוהָיְלַדְנ הכנָא זַא רעב

 אב רֿפנ דאתשַה : דוב התפאינ עאלַמָא
 הרישארכ ןדבו ההירְד ןאבירנו הדישארת שיר

 ולשו םָנֹׁש וַא הדרוָא דוכ אב רובנו איאדַה
 :דנרַבְב דנואדכ ָהנאכב את דֹנדַמֲא ןורמשו

 א ןאשיא לאבקַתְסֶא הב  הֶיִנְַנְרְב לאעָמְׁשו
 ןונו דרכימ הָיְרְו ןתפר רו דמָא ןוריב הָתָּפְצַמ
 ; דייאיִב םָקִהֲא ןְב ּוהָיְלַדג ךונ תפג ריסר ןאשיאָב
 לאַעַמְׁשִי דנַדיפְר רהַׁש ןאיִמְב ןאשיא הב ימאגנַהו

 ןאשיא דנדוב שהארמה הכ ינאסַכו הָיְנִתְנ ןְב

 רד אמא : דנתכאדנא הרפח רד התשכ אר ה

 אב הכ דנרש אדיפ רֿפנ הד ןאשיא ןאיִמ

 אראמ הכ ארז שמ אראמ דנַתְפג לאָעַמשי
 רשאבימ ארחצ רד לסעו ןנורו גו םרננ זַא חריכר
 ןארדארְב ןאימ רד התשאדג או אר ןאשיא ספ

 יאה ןדב לאַעמְׁשִי הכ יהרפהו : תשכנ ןאשיא ט
 רד התשכ הילד בנכְב הכ אר ינאפכ ָהָמַה
 האשדאפ אפַא הכ תסַא ןאמַה דוב התלאדנַא ןַא

 דוב התכאס לֵאָרִׂי האשראפ הַׁשֲעַב בבסְב
 :דרכ רפ ןאגתשכ זַא ארנָא הָיִנַתְְרַב לאַעַמְׁשו
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 טנש אמ איבנה הימרי באתכ
 ירד הכ אר םק היקב יִמאמְת לאָעָמְשיש ספ

 עימנו האשהאפ ןארתכד אב דנדוב הָתַּפַצַמ

 דנדוב הרנאמ יקאב הָתַּפצַמ רַד הכ ינאסב
 : הילד הב ןאדאלג סיאָר ןֶדֲאָרּובְ) הכ
 כ לאמו תכאפ ריסַא דוב .הדרפס םֶיִחַא
 9 את תפרימ התכאס ריסַא אר ןאשיא הֶינַתנ
 ימאמתו ַחֵרָקְב ןֵנָחֹוי וג אמא : דרדגב ןֹומע יִנב

 ימאמת זַא דנדוב שהארמַה הכ ירָכשל ןאראדרס
 רַבָכ הוב הררכ הָינתְנְָב לֵאעַמְׁשי = יהָנְתַפ

 דנַתׁשאד רב אר דוכ ןאפכ ָעימָג האגנָא : דנתפאי

 הנאור הָיְנתְְדַב לאַמְׁשִי אב הלתאקמ רצקבו
 ג רד הכ גב הנאירד :ָךַנ ארוא הרש
 לֵאעַמׁשִי אב הכ ינאסכ עימג ןוו :דנַתֿפאי תפא
 רכשל ןאראדרס ימאמתו חרק ןב ןנָהֹי דנדוב
 : רנרש לש שוב דנדיד דנדוב שהארמה הכ אר

 יי הב הָתָפְצַמ וא לאַעַמְׁשִש הכ ינאסכ ימאמתו
 ןֶנָחּוי ךזנו דנתשנ רב התפאת ור .דרבימ יריסַא
 ומ אב הָינַתְנְדִב לאָעָמָשי אמָא :דנדמָא חרק ב
 נב ךננו דרב רארֿפ ןנָהֹו תסד זַא רפנ תשח
 וט ןאראדרס ַהַמַה אב ַחְרְקְרְב ןנַחֹוו : תפר ןומע

 ימוק היקב מאמת דנוב שהארמה הכ רכשל
359 

 א -

 ב -

 %ע
- 



 מ איבנה הימרי באתכ ונש
 רַד היִמרַתַמ ןאיִנאדלַכְב ןֶדומנ תַמְרֹכ וא תפנ
 הִיאֹמְנ יגָדנב אר לֵבָב האשראפו דיוש ןכאס ןימז
 ךניא ןמ אמָאְו + רש דַהאֹוכ וכינ אמש יארבו

 ינאינאדלכ ָךוצחַב את רש םהאול ןכאס הָתפִצִמ רד
 בארש אמשו םָׁש רַצאאח דניַא אמ ָךזנ הכ

 דוכ ףורמ רד הדרכ עמג ןנוװ  תאנוימו

 התֿפרנ דוכ יארב הכ יאה רהש רדו ריראדגב

 ינאידוהי יִמאֹמְת ןוָנ .זינו = + רישאב ןָכאס דיא אי
 ריאסו םֹודֲא רדו ןומע יֵנְב ןאימ רדו בָאומ רד הכ

 יהיקב לבב האשדאפ הכ דנַדינׁש דנדוב תאיאלו
 םֶקיִחַאְְב יִהְָלַדװ התשאדג או אר הָדהְי זַא

 האננָא : תסַא התשאמג ןאשיא רַב אר ןַפש ןב ב
 הרש הדנכארפ הכ יאָג רַה זַא ןאידוהי עימְג

 והילדנ ךזנ הָדּוהְי ןימזְו דנדרכ תענארמ דנדוב
 ראיסב תאנגוימו בארשו דנדמַא הָתַּפְצִמ הב

 ַהָמַהְו חרק ןֶּב ןְנָהֹוֹו : דנדומְנ עמָג ןאוארפו

 בונ דנדוב ןאבאיִב רד הכ ירכשל ןאראדרס

 אֹיִא דנתֿפנ ארואו : דנדַמָא הָתַּפִצִמ הב ּוהיְלְג די
 ןומע ינְב האשראפ סלעב הכ ינארימ יה
 ארת את תסַא הראתסרפ אר הֶיְנַתְנְְב לאעַמְׁשי
 רואב אר ןאשיא םֶהיִחַאְרְב ּוהיְלַדְג אמא רֵׁשֹכְב
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 זנש אמ ,מ איבנה הימרי באתכ
 וט הָתַּפצִמ רד אר היְלדִּג חַרְקְרַב ןְנֲהֹי ספ :דרכנ
 םָרְב הכ הדְב .ןדָא תפג הדרַכ באט "אתיפכ
 .דהאובנ חאנָא יסָכו םֵׁשֹכְב אר היֵנתְנְוִב לאַעַמְׁשו
 הכ ינאיִדוהי עימו רׁשֹבְב ארת וא אר רש
 דנׁש הדנכארַפ דנַא הדַמָא םַהאְרֿפ ות ד
 ₪ ב ּוהיְלַרְנ אמָא : דנררנ לת | אידה היקב
 ןכמ אר ראכ ןיא תפֹג ַחֶרָקוב ןֵנָֹו הב םקיִחא
 : יונימ נורד לאָעָמְׁי ַהְראב רד הכ ארז

 אמ באב

 א ךןְב לאָעָמְׁשִי הכ רש עקאו םתפַה ָהאמ ררו
 דוב ןאהאשראפ לפנ וַא הכ עָמָשיִלָאְדַב הָיְגַתְ
 שהארמה רפנ הדו האשדאפ יאסאֹור זא יצעב אב

 אָנְנָאו דנַדֹמָא הָתָפְצִַמ הב םקיִחאְרב והָיְלִּג ד
 ןְב לאָעַמְשיו :דנדרוֿב ןאנ םַה אב הָתַּפִצַמ רד
 רב דנדוב שהארמַה הכ רַֿפנ הד ןָאו הית

 רישמָשְב אר ןּפַׁשְַב .םקיִחַאְב ּוהָיְלַרְג התפאכ
 ןימז תמוכחב לבב האשדאפ הכ ארואו דנדז
 ינאידוהי ימאמת לאמו + :תשכ דוב הדרכ בצנ
 הָתַּפְִמ רד ּוריְלַרִנ אב ינעָי וא קארמה הכ אר
 תֿפאװ אָננִא רַד הכ אר ינאינאדלכו  דנדוב
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 מ , טל איבנה הימרי באתכ דנש
 ןמ רב הכ תַהְג ןיא זַא הכלַב ראתפא יהאוֿבנ

 ;רש רהאוכ תַמינג תָיאֹרְב ות ןאָג ידומָנ לכו

 מ באב

 והָימרי רב דנוארכ | ָךְנאָג א הכ ימאלב א
 ןאדאלנ םיִאְר ןְדֲאְּובְנ הכנָא זַא רעב רש לזאנ
 ןאימ זא אר ין דאד יאהְר הַמָר זַא ארוא

 קפאמ יהפ | הדוהיו הלו ןאריסַא = יִמאמת
 ריִנוְב ןאשיא ןאימ רד ואְו דנרשמ ןמו יאלג

 ןאדאלג ָסיאְרו : תפְרִג רב דוב הרש התסב אה ג
 ןיא תיאדכ הוהְי תפג ארו התֿפָרְנ אר ּוהָיִמְר
 :תסַא הדומרפ ןאכמ ןיא ָהֶראב רד אר אלב
 עוקב ארניא דוכ םאלכ בסח רַב דנוארכו ג

 דנואדכב הכ ארז תסַא הדומָנ לַמַע הדרוַא
 ספ דיא .התפֶרְננ שֹוג .ארוא ןֿצכו הדיור האג

 ךניא לאחו :תסַא הדיסר אמשב העקאו ןיא ד
 תסד רב הכ יאה רנו וַא ארת זורמָא ןמ
 תרטנ רד רגא ספ םנכימ אהְר תפָא ות יאה

 ארתו איִב איב .לָבָבְב ןמ אב הכ דָיָא רנַס
 דנָפּפ תַרָטִנ רַד רגַאו רש םהאוכ הנֹנֲתֹמ וכינ

 אמ ספ יָא לֶבָבְב ןמ ָהארמַה הכ דךיאינ
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 מ איבנה הימרי באתכ
 יאְנ רה תסא ות ׁשיפ ןימְז יִמאמת הכנאדבו

 אָננֲאְב יֹוָרְּב הכ רָיִא דנספו שוכב תַרֹמנ רד הכ

 דוב התשננ רַב זונה וא הכ יתקו : ןרב

 הכ ןֶּשְרִב םְקִחֲאְרִב הָלרְג ךמ .(תפג אר
 בצנ הָדּוהְי יאה רחש רַב ארוא לָבָב האשדאפ
 םוק ןאימ רד וא דמו דרג רַב תסַא הדרכ

 ןרב יֹוֵרְב יחאוכימ הכ יאְג רַה אי ש ןכאס
 דאד היִדָהו האר ָהָשות ארוא ןאדאלָג ַסיאָר ספ
 םֶקיִחַא ןב הילר ךונ ּוהָימְרִו + דומָנ אהָר ארואו
 הכ ימֹוק ןאיִמ רד וא מ הרמָא הָתַּפצִמ הב
 ןונו + רש ןכאס דנדוב הדנאמ יקאב ןימָז רד

 דנדוב ארהצ רַד הכ רַכשל ןאראדרכ מאמת
 הֶילַדִּג לָבַב האשדאפ הכ דנַרינְׁש ןאשיא ןאדרמו

 ןאנו ןאדרמו הדרכ בצנ ןימז רַב אר .םֶקיִחַאְַ
 הדרב לָבָבְב הכ אר ןימז ןאריקֿפו לאֿפמַא
 ןאשיא האננַא + תפָא הדרפס ואב דנדוב הרשנ

 לאעָמְשי ינו דנדמָא הָתְּפְצִמ הב הָיְלִַּג ָךונ
 ךֶב . הירש חק ןארספ תכניו יהנו

dT el dR ads 
 ןֶב םֶקיֵחֲאב יִהיְלַדְת : ןאשיא ןאדרמו ןאשיא
 הדרוכ םפק ןאשיא ןאסכו ןאשיא יארְב ןפש
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 טל איבנה הימרי באתכ בנש

 דנדיד ארניא יֹגנְג ןאדרמ ימאמתו הָדּוהְי האשדאפ

 הכ יהזאורד זא האש נאב הארב הדרכ רארפ

 רהַׁש וא בש תקו רד דוב ראצַה וד ןאיִמ רַד
 : תפר הָבְרַע ַהאֹרְב (האשדאפו) דנתפַר ןוריב

 רד הרומָנ בקאעֶת אר ןאשיא ןאינאדלכ ךכשלו ה
 ראתֿפרְו ארואו דנדיסְר והיקְדצב ּוחַרָי  תוברע
 הָתְלְבְר הב לָבָב האשדאפ רצאָרְדכּובְנ ְךונ הדרכ
 : דאד ִוְתֿפ | רַב ואו .דנדרוָא תֶמַח ןימְז רד

 רד שור שיפ אר ּוהְיקְדְצ ןארסֶ לבב האשדאפו ו
 מאֹמְת לֵב האשדאפו דינאסר לתקב הָתְלְבְר
 אר ּוהיקְדְצ ןאמשְנו :תשכ אר הָדּוהְי יאפרש ו

 : דרב לָבָבב התסב אה ריננוְב ארואו דרכ רוכ
 אר םֹוק יאה הנאו האשדאפ הְנאב ןאינאדלֶכו ח

 םֶדֵהְנֹמ אר םלָשּורְי יאה ראצֶחו דנדינאזפ שָתֶאְב
 םוק תייק ןאדאלג יִאָר .ןֶדָארְּובְנ + דנתכאס ט

 ןינראכו דנדוב הדנאמ יקאב רהַש רד הכ אר
 אר םוק הקו דנדוב הרש וא ףרטב הכ אר

 ןכיל : דרב יריסא הב לָבָבב דנדוב הדנאמ הכ י
 יזיִג הכ אר םֶוק ןאריקפ ןאדאלג םיִאְר ןָרָאְּובְנ

 ןאתסכאתו תשאדנ או הדּוהָי ןימז רד דנתשאדנ

 : דאד ןאשיאב זורנא רד אה הָעַדַמו אה
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 גנש טל איבנה הימרי .באתכ
 א והָיִמְ הראב רד לָבָב האשדאפ רַצאָרְדּובְנ

 : תפג הרומרֿפ רמָא ןאדאלג םיאָר ןְדֲאְדּובְנ הב
 יתייִדַא יה הרש הָנֹוֲהֹמ ךינ ואָבּו רגב ארוא

 שיארב דיוגב ּותָב הָנ רַה הכלב ןאפרמ יב
 ֵוׁשּובְנו ןאדאלג יאָר ןֶדֲאְרּובְנ ספ : רוָא לַמַעְב
 ןאיסובחמ םיִאְר רַצֲאְרׁש לֵנְרנו ןאיארס הגאוכ יִאְר

 לאפרָאו : דנראתסרפ לֵבָב האשראפ ןארורס ךיאסו

 דנתשאד רב ןאדנז ןחצ וא אר ּוהָיָמְרִי הדומנ

 את דנררפס ןּפַׁשְְב םקיִחַאְַּב ּוהָילדג הב ארואו
 ןכאס םֹוק ןאיִמ רד ספ דַרבְב דוכ הנאכב ארוא

 ומ סובחמ ןאדנז ןחצ רד זונה והָיִמְרִי וו :רש

 מ ןרב + תפג הרש לואנ יו רַב דנוארכ םאלְכ דוב

 הָוהָי וגב הדרכ באטכ אר .ישבח ְךֶלַמ רָבָע
 םאלְכ ךניא ריאמרפימ ןינְג לֶאְרְשי .יאדכ תֹואָבְ

 דרָוָא םהאוכ דֶראְו אלַבְב רהַׁש ןיא רַב אר דוב
 רַהאֹוכ עקאו ות רמנ רד זר ןַא רדו יבוכְב הנו

 וי ור ןָא רד ארת ןַמ דיוגימ דנואדב ןכיל : רש
 ןאשיא וַא הכ ינאֹסַכ תסְדבְו דאד םַהאֹוכ תאנ
 חי דיוגימ דנואדכ אריז : רש יהאוכנ םילפַת יסרתימ

 רישמָשְבְו ראד םַהאֹכ יאהְר התבְלַא ארת הכ
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 חל איבנה הימרי באתב | נש
 םילסַת אדה תפג באג רַד .ּוהָיְמְרִי : דניאמְנ כ

 אר דנואדכ םאֹלְכ הכנָא יִעדַתֹסמ דרַכ דנַהאובנ
 תָיְריִַכ ארת את ייאַמְנ תַעאטָא םיוגימ ותב הכ

 ןוריב זַא רנַא אֹמַא :דנאמב הדנז ות ןאגו רוש כ
 ףשכ ןמ רב דנאדכ הכ ימאלַכ ייאמנ אבָא ןתֿפַר

 רד. הכ ינאנז מאמת ךנא : תסַא ןיא הדומנ בכ
 ָךזנ דנא הדנאמ יקאב הָדּוהְי האשדאפ ָהְנאכ

 רש דנהאוכ הדרב ןוריב לָבב האשדאפ ןארורס
 אנא ארת ות יאקרצֶא תפג דנהאוכ ןאשיאו

 יאפ הכנוג ןָאְלַאו דנדמָא בלאג ות רַב הדומנ
 בקעְֶב ןאשיא תסַא התֿפַר ורפ ןנל רד ות יאה

 דזנ אר תנאדנורפו תנאנז עימו : דנָא התשג רב גנ
 ןאשיא ָתסַד וא ותו דרב דנַהאוֿכ ןוריב ןאינאדלכ
 ראתפרג לָבָב האשדאפ תסַדְב הכלַב תסר יהאוכנ
 : דינאזוס יהאוכ ׁשתַאב אר רהש ןיאו דש יהאוכ

 א יפַכ ראהנְז תפג ּוהָיַמְרִי הב ּוהָיְקְרַצ האגנָא דב

 רגַו + דֶרמ יהאוכנו רַבאיַנ עאלַטָא ןאנבס ןיא הכ
 ָךֹזנו םַא הדרַנ ֹוגָתֿפג ות אב הכ דנונָשְב ןארורס

 וַא אראמ הכניא אנַמִת דניוג ארת הדמָא ות

 ותְּב האשדאפ הֶגנָאְו יתפג האשדאפ הב הֶגנֲא

 את יראדנ יֿפַֹמ אמ וַא ארנָאו יהָד עאלַטָא תפנ
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 אנש טל , חל איבנה הימרי באתכ

 כ ןַמ ֹוגְב ןאשיאָב האננָא : םינאסרנ .לתקַב ארת
 ארמ את םדינאפְר האשדאפ ָךוצחְב אר דוכ ץרע

 : םרימנ אָגנָא רד את רדַתְסְרַפִנ זאב ןָתָנּוהְ הנאבב

 לָאופ וא זַא הדַמָא ּוהָיְמְ ךזנ ןארורס עימג ספ
 האשראפ הכ ינאנכס ןיא ָהָמַה קפאומ ואְו דנדומְנ

 ןכס וַא םָּפ תפג ןאשיאָב דוב הדומרֿפ רמָא ֹואְב

 הדימהפ בָלטַמ הכנוג רנדאתסיא זאב וא אב ןֵתֿפג
 ןרש חתפ ןור את ןאדנז ןחצ רד ּוהָיְמְרִו : רשנ

 רש התפרג םֶלָשּורָי הב ימאננַהו דָנאמ םֶלָשּור
 : דוב אָגנָא רד

 טל באב
 האשראפ ּוהָיְקְרַצ םהנ לאס וַא םהד האמ רד

 ימאמת אב לָבָב האשדאפ רַצאָרְדּובְנ הָרּהְ
 הרַצאחמ ארנָא הדַמָא םלָשורי רַב רוב רכשל
 לאס זַא םראה) האמ םחנ ןור רו : דנדומְנ
 םאמתו :דנדרכ הנכר רהש רד ּוהָיְקרַצ םהדזאי
 הוורד רד הרש לֿכאד לָבָב האשדאפ ןארורס
 םיִכְסְרָש ּובְנדרַגַמַס רֶצֶאְרְש לר ינעָי רנתסָשְנ יטסו
 ןאיסוגמ יאָר רֶצֶאְרׁש לגו ןאיארֶס הנאו יאָר
 הָיְקְרִצ וו = + לָבַב האשדאפ ןאראדרַס ךואפו
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 חל איבנה הימרי .באתכ חמש
 םיאקא יִא הכ : תפג הדרכ ץרע האשְראפבו ט

 יבנ ֹוהָיִמְרִי הב הָננֲא רַד ןאדרַמ ןיא האשדאפ

 הנארירש דנַא התכאדנַא לאנ האיסב ארואו הדרכ
 זא תפָה הכ אג רַד ואָו דנא הדומנ לַמַע
 יה רהש רד הכ אריז דרמ דהאוכ יגנסרג

 ךלֶמרֶבְע הב האשדאפ ספ :תסינ יקאב ןאנ
 אגניא זא רפנ יס תפג הדומרפ רמָא ישבח

 זַא לבַק אר יִבָנ ּוהָימְרִו ראד רב דוֿכ הארמה
 רָבְע ספ :רוָא רב לאָנ האיִס וַא דרימְב הכנָא אי

 התשאד רב דוֿכ ָהארמַה אר ןאפַכ ןָא ְלִמ
 וַאו דש לכאד הנאמ ךיז וַא האשראפ ָהֵנאֿבְב
 הדיסופ יאה העקרו םרדנמ יאה הנראפ אָגְנָא

 לאָג האיִסב אה ןאמסיר אב אר אהנָא התפרנ
 הב ישַבַח ּךֶלַמ דָבְעו : תשארג ורפ ּוהימְרי ְךנ בי

 יאה העקרו םרַדנמ יאה הָנראּפ ןיא תפג ּוהָיִמְר

 אה ןאמסיר ךיז רד דופ נב ריז אר הדיסופ
 אב אר ּוהיִמְרי ספ + דרכ ןינְג ּוהָיְמְרִיו ראדגב גי

 רַב לאנג האיִס וַא ארוא הדישְכ אה ןאמסיר
 והיקדצו : רש ןָכאס ןאדנז ןחצ רד והָיִמְרִיַו דנַדרוָא די

 יוס לֿכדמב אר יבָנ והִָמְרי הראתסרפ האשדאפ
 דוא דוכ ָךזנ דוב דנואדכ הנאכ רד הכ
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 טמש חל איבנה הימרי באתכ
 ימ יבלממ ות וַא ןכ תפג ּוהְיַמְרִי הב האשדאפו
 וט ּוהָיְקְדִצב ּוהָיְמְרִי : רארמ יפכמ ייִג ןמ וַא םסרפ

 ארמ הָיארַה אא םַהָד רַבַכ ארת רגַא תפג
 יהאוכנ ארַמ םַהְד דנַפ ארת רנַאו תשכ יהאוכנ

 זמ ּןהָיִמְרִי יארְב האשדאפ ּוהָיְקְדַצ האגנָא : דינָש

 הכ הוהְי תאיַח הב תפג הררוכ םַמַק 'אתיפב
 ארת הכ םסק דירֿפָא אמ יארב אר ןאָנ ןיא
 ךצק הכ ינאסכ ןיא ָתסדְב ארתו תשכ םַהאוכנ

 זי ספ :ררַכ םַהאֹוכנ םילפַת דנראד ות ןאג

 יארכ תֹואָבצ יאדכ הוהְי תפג ּוהיְקְרַצב הָימְ

 ןארורס ךזנ 'אתקקַה רנַא דוגמ ןינָג לארי
 דַהאוב הדנז ות ןאָג ור ןוריב לַבָּב האשראפ
 דש רהאוכנ התכס שָתֶאַב רהש ןיאו דנאמ
 דיהאוכ הדנז תֶא הנאכ להַאו ות הכלב
 לָבָב האשדאפ ןארורס ךוַנ רַנַא אֹמַא +: דָנאֹמ
 בילה ןאינאדלכ תסדב .רהש ןיא יורנ ןוריב
 ותו דינאוס דנַהאוכ שתֶאב ארנָאו רש דַהאוכ
 והיקרדצ אמא :תסַר יהאוכנ ןאשיא תסד זא

 הכ ינאיוהי וא ןמ תפנ ּוהָיְמְ הב האשדאפ
 ארמ אדאבמ םסרַתיִמ דנַא הרש ןאיִנאדלַכ רטְב
 היצֿפַה ארַמ ןאשיא הדומנ םילפָת ןאשיא תסדב
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 חל , זל איבנה הימרי באתב ומש
 םַא הדֹרַכ האנג הָנ םוק ןיאו תנאגָדנבו ֹותבו

 יאיִבַו :דיא התכאדנַא ןאדנֶזב ארמ הכ טי

 הכ רֹנַתֿפג הדרַכ תוּובנ אמש יארב הכ אמש

 דהאוכנ ןימז ןיא רו אמש רב לָבַב האשדאפ
 םיאקָא יִא ןָאְלַא ספ :דנׁשאבימ אנכ .דמֶא כ

 ָרזנ ןמ יאעדַתְסֶא הכניא אנמת ןנשב האְשָדאפ

 בתאכ ןֶתְנֹוהְי הנאכב ארמ הכ רוש התפרירפ ות

 ספ + םרימב אָגנָא רד אדאבמ יתסְרַפַנ םפ אנ

 אר ּוהָיְמְרִי הכ דומרפ רמַא האשדאפ ּוהָיְקְדַצ

 זַא ינאנ ץירק ור רַהֹו דנַראדֹגְב ןאדנְז ןחצ רד

 וא ןאנ ַהַמַה את דנַדאד ֹואְב ןאזאבכ ָהְנוכ

 ןאדנז ןחצ רד והְיִמְרי ספ דש םאמַת רהש

 ה 0 : דנאמ

 חל באב

 לכו .רחָשּפ ןְב היל ןְתמְרכ הָימִשו = א
 אר ּוָימְרִי ןאנבס הָיְכְלְרְב רוחשפו .ּהָיְמְלָש
 בָמאכְמ אה ןאדב אר םוק יִמאמת הכ דנדינש

 רד הכרה דַוגימ ןינג דננאדכ :תפג התכאס ב

 דהאוכ אבו טחקו רישמש וא דנאמב רהש ןיא

 דהאוכ דוָר ןוריב ןאיִנאדלַכ ָךזַנ הכרה אמא דרמ
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 ומש חל איבנה הימרי באתכ
 רַהאֹוכ הדנז הרש תַמינֵג וא יארְב שנאנו תסיז

 גהתַבלַא רהש ןיא דונמ ןינְג דנאדכ | + דָנאמ
 ארגָא הרש םילסת לָבָּב האשראפ רכשל תַדְב
 ד האשְראּפְב ןארורפ ןַא ספ :דומָנ דַהאוכ ריכסת

 אריז דש התשכ דרמ ןיא הכניא אנַמְת דנתפג

 רד הכ אר יגנְג ןאדרַמ יאה תפַד לאונַמ ןידְב הב
 ימאמת יאה תפדו דנַא הדנאמ יקאב רהַׁש ןיא
 ןאנכ ןיא לתָמ הכנוָג דנכימ תפס אר םוק
 ןיא 2 דרמ ןיא הכ אריז .דיוגימ ןאשיאָב

 : אר ןאשיא ָךרַצ הכלב .דבלט ימָנ אר םק
 ה אמש תסד רַד וא ךניא תפג האשדאפ והיקדצ

 מנ יראכ אמש ףאלכְב האשדאפ אריז תסַא
 רַד ארוא התָֿרְג אר ּוהיְמְרִי ספ : דרכ דנאּות
 ןארנז ןחצ רַד הכ למ הִיֹכלִמ לאָג האיס
 אה ןאמסיר הב אר והיָמְרֹו דנתכאדנַא דוב
 ןכיל רובַנ בָא לאָנ האיִס ןֶא רדו רנתשארג ורפ
 ךֶלְמירָבֲע ןונו :  תפר .ורפ לגב ּוהיְמְּו דוב לג
 הנאכ רַֹו ןאיארְכ הנאֹכ וַא יכי הב ישַבַח
 לאָנ האיסְב אר והָיִמְ הכ דינָש דוב האשראפ
 : (דוב = התפשְנ ןַשנב הואוררבו) דנַתכאדנַא
 ח דַמָא ןוריב האשדאפ הנאכ זַא ךֶלֶמיֶבָע האגנָא
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 ול איבנה הימרי באתב
 םֹוק ןאיִמ רד והָיְמְרֹו :אֹמְנ התאֹגָתְסֶא אמ

 רַד זונה ארוא הכ ארז דומנמ רׁשו רַמֲא
 רַצְמ וא הֹעְרפ רכשלו :דנַרוב התכאדנינ ןאדנ ו

 אר םלשורי הכ ינאינאדלכ ןוָנו דנדמַא  ןוריב
 דנַכינְׁש אר ןאשיא ָךֶבַב דנרוב הדרכ הרַצאחמ
 דנואדכ םאלְכ האגנָא : רנַתֿפַר םלשורי שיפ א

 יארפ הוה : תפג הרש לזאנ יבָנ ּוהָיְמְִי רב
 הכ הָדּוהְי האשדאפב דיאמרפימ ןינָנ לֶאָרׂש
 תלֲאְסִמ ןמ זַא את ראתסרפ ןמ ָךנ אר אמש
 תהָנֹב הכ הֹעְרַפ לכשל ךניא .דייוגב ןיִנָג דייאמנ
 דוכ תיאלוב דנא הדמָא ןוריב אמש תֵנאעֶא
 דנַהאוֿכ ןאינאדלכו : רומָנ דנַהאוכ תעְגארמ רַצָמְב

 ארנָאו דרכ דנהאוכ גנג רהש ןיא אבו תשָג רב

 דנואדכו :דינאזוס דנהאוכ שָתֶאְב הדומנ ריכסת

 דייוגמו דיהָדנ בירפ אר ןתשיוכ הכ ריוגימ ןינְג

 תפר דנהאוכ התַבלַא אמ ךמ זא ןאינאדלכ הכ
 ימאמת רגא הכלב :תֿפכ דנהאוכנ הכ אריז
 דנואמנימ גננ אמש אב הכ אר ינאינאדלכ רכשל
 וא רג ןאשיא וא הב דידאדימ תסבש ןאנג
 םאדכ רַה זאב דנאמ ימנ יסכ ןאגרש חורְנַמ

 רהש ןיא התסאכ רַב דוכ ָהֹמִיַכ וַא ןאשיא זַא
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 המש ול איבנה הימרי באתכ
 א רכשל הכנָא זא דעו : דנרינאוסימ שתָאב אר
 ןוכ םלשּורָי זַא הערפ רבשל חרת זַא ןאיִנאדלַב

 כי םלָׁשּורְי זא ּוהִָמְרִי הכ :רש עקאו דנדוב הררכ
 אָננֲא רו דָֹרְב ןמנב ןימזְב את תפרימ ןוריב
 ג הזאורדב ןונו + דָריִגַב אר דוכ ביצנ םוק ןאיַמ א

 הָיִאְרִי הב יִמָפמ ןאיִג ךישכ יאְר דיסר ןמָינְב
 והָיְמְ ואו דוב אגא רד הָיְננחְב .הָיְְלשְרַב
 : יוָרימ ןאִנאדלכ ַךֵמ תֿפג התֿפַרְנ אר יב
 די םִוָר ימָנ ןאינאדלכ ָךזנ תסָא גורד תפנ ּוהָיְמְי
 התֿפָרְג אר ּוהָיְמְרִו דאדנ שוג וב היֲאְר ןביל

 וט ּוהָמְי רב .ןארורפו :דרוָא ןארורפ ךונ ארוא
 ןָתְנוהְי הנאכ רד ארואו דנָדְז ארוא הדומנ םשָכ

 ןאדנז ארנָא אריז דנַתכאדנַא ןאדנְב בָתאכ

 זמ לאָג האיס רַד והיִמְרי ן€וגו :דנרוב התכאס
 והיִמְרֹו דוב הרש לפאר אה הרְנח זַא יי
 ז האגנָא + דוב הדנאמ אָגְנָא רד ראב יאה זור
 האשראפו דרוָא ארוא הדאתסְרַּפ האשדאפ ּוהיקרצ

 תפג .הרומְנ לָאֹפ וא וַא 'אתיפכ דוֿכ ָהְנאב רד
 והָיִמְה תסַה דנואדכ בֵנאָג וא ימאלָכ איִא הכ
 םילסת לָבָב האשדאפ תסַרְב תֿפװ תסַה תֿפנ
 ה תפג האשדאפ ּוהיְקְַצב והימְרֹו :רש יהאוכ
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 ול איבנה הימרי באתב < במש
 ןאנכס ןיא ימאמת הכ שנאגרנב ָהַמַהו האשדאפו דכ

 ךאָג אר דוכ ָהֶָמאְג הנו דנריסרַתַנ דנדינש אר

 האשראפ וַא הירו היָלְדו ןְתְנְלא ןכיל :דנדז הב
 אֹמַא דנאזוסנ אר ראמוט הכ דֹנַדרַכ פאמָתְלֶא
 לֵאָמְהַרִי האשדאפ הכלב : תֿפַרגנ שוג ןאשיאב
 לֶאיִרְבַעְַב ּוהָימְלשו לאיִרעְרַב ּוהירשו הדאז האש
 אר יבָנ ּוהָיְמְִו בתאכ ְךֹורָב הכ דומרֿפ רמָא אר
 : תשאד יפכמ אר ןאשיא דנואדכ אמָא דנַריִגְב

 הכ אר ינאנכסו ראמוט האשדאפ הכנָא וַא דעבו

 םאֹלְכ דינאזוס דוב התשנ ּוהיַמְי ןאהר זַא ורב
 יראמוט : תפג הרש לזאנ והָיִמְְי רַב דננאדכ חב

 אר ןילווא ןאנכפ המהו ריג ואב דוכ יארב ריד
 ָהאשראפ םיקיֹהְי הכ ןיתסכנ באמוט רד הב

 םיקיּוהיבו : םינְב ןַא רַב דינאוס ארנָא הָדּוהְי טכ

 ות ריאמרפימ ןינָג דנואדכ ּוגְב הָדּוהְי האשדאפ
 יתשוְנ ןַא רד אֹרָג יתפגו ידינאזוס אר ראמוט ןיא

 ןימז ןיאו רַמָא דַהאֹוכ התבלא לָבַב האשראפ הכ
 דובאנ ןַא זַא אר ןאויָחו ןאסְנָא הדרַכ בארכ אר

 ָהְראב רד דנואדכ ןירַב אֹנְב : תכאס דַהאוֿכ ל
 ׁשיארְב הכ דיאמרֿפימ ןינג הָדּוהְי האשדאפ םיקיוהי

 שאלו דנישנב ךוָּד יסרכ רַב הכ דוב דַהאֹּונ יסכ
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 גמש ול , ול איבנה הימרי באתכ
 הדנַכֿפַא ןוריב אמרפ רד בַשו אמרנ רד זור וא
 אל שנאנדנב רבו שתיירד רבו וא רבו : רש רַהאוכ

 ןאשיא רַבּו דרוַא םהאוכ אר ןאשיא ָהאֹנג תבוקע

 אלב ןָא מאמת הָדּוהְי ןאדרמו םלָשּורָי הנכס רבו
 םהאוכ םַא התפג ןאשיא ָהְראב רד הכ אר

 בל ֹוהָיִמְרֹי ספ : דנדינשנ ארמ הכ אריז דינאסר

 דרפס בֶתאכ הָיִרַנ ןֶב ְךֹורְבב התפַרֶג רגיד יראמוט
 ָהאשדאפ םיקיוהי הכ אר יראמוט ןאנכס ימאמת ואו

 רד ּוהָיְמְרִי ןאהְר וַא דוב הדינאזוס שתָאְב הָדּוהְי

 ןָא רַב אהנָא למ זינ יראיסב ןאננפו תש ןָא
 | :רש הרוזֿפַא

 ול באב
 א ּוהִיְנַּכ יאְנְב האשדאפ ּוהישאידְוְב | והָיקְדצו

 ארוא לָּבַב האשדאפ רַצאַרְדכּובְנ הכ םיקיֹוהְידְב
 דוב הדרַכ בצנ יהאשדאפב הָדוהְי ןימז רב

 ב םאלכב ןימז לֶהָאו ׁשנאַדנַּו ואְו :דומנ תנטלס
 דוב התפג יִבָנ והָיִמְרי הטסאוב הכ דנוארכ

 ג הָיִמְלשֶַב לכּוהְי האשדאפ והָיקדצו : דנדאדנ שוג

 יִבָנ :ּוהָיְמְרִי ךזנ אר ןהאכ ּוהָיִשעַמְְב ּוהָיְנַפְצו

 תַהְגב אמ יאדכ הֹוהְי ךונ דניוגב הכ דאתפַרפ
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 ול איבנה הימרי באתכ מש
 ךוצהַב הזור יארב דנדַמֶא ימ םֶלָשּורְי הב הָרּוהְי
 אר הָיִמְ ןאנככ ּךּורַבּו :דנדהַכ אדנ דנואדכ

 הָיְרַמ הרגח רד דנואדכ ָהנאכ רד ראמוט ןַא זא

 .הזאורד הנהד דזנ ינאקופ ןחצ רד בתאכ ןָפשְֶב
 : דנאוכ םוק יִמאמְת שוגב דנוארכ ָהְנאכ ְךיִדנ

 דנואדכ ןאנַכס ימאמת ןֵפְׁשְְב ּוהָיְרַמְּגְןב ּוהָיַכִמ ןוָגו אי

 ָהָרנחְב האשראפ הנאכב : דינש ראמוט ןַא זַא אר בי

 התסשנ אָגנָא רד ןארורס עימָג ךניאו דַמָא בַתאב

 והָיעמשךב יהילְרו בָתאכ עָמָשיִלֶא ינעַי דנדוב

 ב יהיקדצו ןפָש ב הרמת רובע ןָב תנא
 ינאנכפ ימאמת ּוהְיְביִמ ספ : ןארורס ךיאסו הָיְנְנִח גי

 קלב ׁשֹוגְב אר אהנָא הכ יתקו ורב זַא הכ אר
 : תפג זאב ןאשיא יארְב דינש דנאוכימ ראמוט זַא

 והיְלשְרַב ּהָנִתנְְּב ידוחי ןארורס מאמת האננָא רי
 ןַא דָגְב את רנדאתסרפ ור ָךזנ אר ישוב ןְּב

 דוכ תסדְב ידנאוכ םוק ְׁשֹוגְב הכ אר יראמוט

 ִתפדְב אר ראמוט הֶיְרִנ ןֶב ךּורב ספ איִּב התפר

 דנתפג ארִיְו ןאשיאו : דַמָא ןאשיא ָךזנ התפֶרְג דוכ

 ׁשֹוגְב ְּךּורְבו ןאוכב אמ יאה ׁשֹוגְב ארנָאו ןישְנְב
 ימאמת ןאשיא ןוָנ הכ דש עקאוו : דֶנאוכ ןאשיא ומ

 רטנ רגיד ךיב סרַת אב .דנדינש אר ןאנָכס ןיא
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 ול איבנה הימרי .באתכ

 ןאנבס ןיא יִמאמַת התַבלַא דנַתֿפנ ורבו דנדנכפַא
 ורב ואו : דרַכ םיהאוכ ןאיב האשדאפב אר

 ימאמת הכ הדב רַבָּב אראמ דנַתֿפג הדר לָאוס
 ורב :יתשונ וא ןאהד זַא הנוננ אר ןאנכס ןיא

 ןאהד וַא אר ןאנכס ןיא ימאמת וא תפג ןאשיאב

 ראמוט רד בַכרמ אב ןמו דנאוכימ ןמ יארְב דוכ

 והָיַמְרִ ות דנתפג ּךּורַבְב ןארורס : םתשונ ימ

 דנאדנ יפכ את דינכ ןאהנפ אר ןתשיוכ התפר

 הרגח רד אר ראמומ ספ : דישאבימ אגכ הב

 דנַתֿפַר האשדאפ יארַסַב התשאדג בָתאֹכ עָמָשיִלַא

 זאב האשראפ ַשוגַב אר ןאנכס ןיא ימאמתו

 ראמוט את דאתפרֿפ אר יִדּוהְי האשדאפו :  דנתפג

 בֶתאכ עַמְׁשיִלֲא הרגח זַא ארנָא ירוהיו דדואיב אר

 ינארורס ימאמת שוג רדו האשדאפ שוג רד הדרָוא

 : דנאוכ דנדוב רֶצאח האשדאפ | ָךוצהב הכ

aaרהיסהנ האמ ערד  asינאתסָמְז  

 הדנאוכ port ראהְג הס יוהי ןוג הכ בש קא

 הדרכ עטק שארת םלק אב ארנָא האשדאפ דוב
 ימאמת את תֹכאדנַא דוב לקנמ רב הכ ישְתֶא רד
 : רש התכופ רוב לקנמ רד הכ ישְתֶא רד ראמוט
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 ול ,הל איבנה הימרי באתב
 הכאב רד הכ אר אלב ןָא יִמאֹמְת םלָשור
 הכ אריז דרוָא םהאוכ דֵראֹו םַא התפג ןאשיא

 םדנאוכ אר ןאשיאו דנדינשנו םתפג ןכס ןאשיא אב

 תפג םיִבָכָר ןאדנאכב ּוהָיִמְרִיו : דנדומננ תַבאְגָאְ

 הכנוג  דיוגימ ןינְג לֵאָבְׂשִי .יארב  תואָבְצ הָוהְי

 דידומנ תעאמַא אר בֶדַני דוכ רדפ תיצו אמש

 הְָנָא רַהְב התשאד האנְנ ארוא ָךמאוָא עימגו
 ןירב אנְב :רידומנ לַמַע דומרֿפ רמָא אמשָב וא
 בָדְני זַא ךוגימ ןינְנ לאָרְׂשִי יארכ תֹואָבַצ הֹוהְ
 םכ רַתפיאְב ןמ ָךוצֹהְב 'אמיאד הכ יסַכ בָכָרְדְב
 :רש דהאוכנ

 ול באב
 האשדאפ והישאי ןֶב םיקיוהי םראהָנ לאס רדו

 דנואדכ בְנאָנ זא םאלְכ ןיא הכ רש עקאו הָדְוהי
 רוכ יארב יראמוט : תפג הרש לזאנ והיִמְי רַב
 האב רד ןמ הכ אר ינאנכס ימאמְת התפר
 זא םת5ֹֿנ ותְב אה תמא ָהָמַהו הָדְוהְיו לֵאָרְׂש
 והישאי םאיא וַא ינעָי םֶדומְנ םלָכַת ותַב הכ יזור
 .ןארנאכ הכ דיאש :םיִנְב ןָא רד רמָא את
 ןאשיא רַב םַהאוכימ ןמ הכ אר אלב ימאמְת הָדּוהְ
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 ול איבנה הימרי באתכ
 ןאשיא וַא םאדכ רה את דנַרגְב שוג םַרֹואיִב דראו

 ןאיצע ןמְו דניאמנ תשנ זאב דוכ ךב האר א

 ְךּורָב ּוהְיִמְרִי ספ : םזְרַמאיִב אר ןאשיא ןאהאנגו

 ימאמת ּוהָיִמְרְי ןאהְר זַא ךּורָבּו דנאוב אר הָיִרְנְִב

 ןַא רד דוב התפג ואב הכ אר דנואדכ ַםאלכ

 הדומרפ רמַא אר ְּךּורְב ּוהָיְמְרִו : תשְוְנ ראמוט

 דנואדכ ָהְנאכְב םִנאות ימנו םַתְסַה סובחמ ןמ תפג

 זַא אר דנוארכ ןאננסו ורב ות ספ : םֶוָש לכאד
 רד םֹוצ ןור רד יתשונ ןַמ ןאהָד וַא הכ יראמוט

 אהנַא זינו ןאוכְב םוק שוג רד דנוארכ הנאכ

 יאה רהש א הכ הָדּוהְי ימאמת שוג רד אר

 דננאדכ ָךוצחְב הכ ריאש : ןאוכַב דנָיִאימ דוכ

 האר וא ןאשיא וא םאדכ רַהְו דנַײאמנ התאֹנֲתְסָא

 הכ יבצנו םשכ הכ אריז דננכ תשג זאב דוכ דב

 םיטע תסַא הדומרפ םוק ןיא ָקְראב רד דנואדכ

 והיִמְרִי הֶגנָא רַהְב היִרְנְדִב ךּורָב ספ : רשאבימ

 םאלכו דומִנ למע דוב הדומרֿפ רמָא ארוא יב
 ראמוט ןָא וַא דנואדכ ָהנאכ רד אר דנואדב

 םיקיגהי םגנפ לאס א םהנ האמ רדו + דנא
 להַא ימאמת יארְב הֶדּוהְי האשדאפ ּוהָיִשאיִדְב

 יאה רהַׁש א הכ ינאסכ ָהָמַה יארְבֹו םֶלָשּור
; | 22 339 
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 הל איבנה הימרי באתכ ולש
 אריז םישונ ימנ בארש דנתפג ןאשיא :דישונב ו

 הדומנ תִיִצו אראמ בכר ןֶּב בָדָנֹו אמ נפ הב

 בארש "אדַבַא אמש ןארסָפו אמש הכ תפג

 דייאמנמ תשכו רינכַמ אֹנְב אה הנאכו : דישוננ

 התשאדנ אר אהנַאֹו דינכמ סרג אה ןאתסכאתו

 רַד אר דוכ יאה תר מאמת הכלב דישאב

 יורב ראיסַב יאה זור את דיוש ןְכאפס אה המיַכ

 הדנז דיתסַה בירֿג ןא רד אמש הכ ינימז

 ככ ןב ברני = דוכ"ירדפ ןככב אמו = דינאמב ח

 הדומנ תעאמַא דומרפ רמַא אֹמְב וא הָנ רַהָב

 אמ הנ םידישוננ בארש דוכ רמע מאמת רד
 :אמ ןארתכד הנו אמ ןארפפ הנו אמ ןאנז הנו

 םידרכנ אנְב דוכ תנוכס יארַב אה הנאכו מ

 דוֿכ יארְב אה הערזמו ךאלמַאו אה ןאתסכאתו

 תעאטַא הרש ןכאס אה הֹמִיַכ רַדֹו :םיִתֿפַרנַנ י
 רמָא אראמ בֶרֵנֹו אמ ָךֵרְפ חֶננָאְבּו םידומנ

 רַצאָרְדכּובְנ הכ יתקו ןכיל : םידומנ למ רומרֿפ א
 זַא ךײאיִב םיתפג דַמֲא רב ןימוב לָבָב האשדאפ
 םלשוריב ןאימארָא רכשלו ןאיִנאדלַכ רכשל סרה

 ספ :םידש ןכאס םלָשּורי רד ספ םיוש לַֿבאד בי
 :תפנ הרש לןאנ והיָמְי רַב דנואדכ םאלב
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 ולש הל איבנה הימרי באתכ
 יי ?רב דווגימ ןינְג לֵאָבְׂשִי יאדכ תֹואָבְצ הוה
 דנואדכ הכ וגב םַלָׁשּרְי ןאנכאפו הָדּוהְי ןאדרמבו
 שוג ןמ םאלכבו דירירפ ימנ בידאַת איִא דיוגימ
 ןארפפב הכ בָכָר ןְב בֶדֵנֹו .ןאנכס :דיריג ימְנ

 ראותסא רישוננ בארש הכ דומנ = תֶיַיִצְו דוכ

 דנשונ ימנ בארש זורמַא אתו תסַא הדידרג

 אמא דניאמנימ תעאטָא אר דוכ ָךַרָּפ תַייצו

 התסאכ רַב דוז ַחבצו םתפג ןככ אמשב ןמ

 ןאגדנבו :דידרכנ תעאטא ארמו םַדֹומְנ טלכת
 רוז ָהבצו םדאתסְרפ אמש ָךזנ אר איִּבנַא דוב

 רַה םַתֿפֹג הדומנ לאפרָא אר ןאשיא התסאכ רַב

 דייאמנ תשג זאב דוכ ָךב האר וא םאדכ

 ריִג ןאיאדכו דינכ חאלצא אר דוכ לאמעַאו
 דינכמ תַראבְע אר אהנָאו דיאמנמ יוֵרפ אר

 הראד אמש ןארַפְבו אמשב הכ ינימָז רַד את

 ארמו דיתפרגנ שוג אמש אמָא דיוש ןכאס םא

 בָכְרְרַב בָדָנוי ןארספ הכנוג ספ :דידומננ תעאטא

 תסַא הדומרֿפ ןאשיאב הכ אר וכ דפ תייצו
 ימנ תעאטא אֹרַמ םֹוק ןיאָו דניאמנימ תעאטא

 לָארְׂשִ יארכ תֹואַבְצ יארכ הֹוהְי ןירב אֹנְב :דננכ

 הנכס ַעימְג רבו הָדּוהְי רב ןמ ךעא דווגימ ןינְנ
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 דל איבנה הימרי באתכ

 אר שיוכ ןינְכ סכרו אר רוֿכ םאלג אמש וַא

 אֹהְר ידאזָאְב ןאשיא ליִמ ָבֶסַח רַב אר ןאשיא הכ
 ףנעְב אר ןאשיאו דידרוַא זאב דידוב הדרכ

 דנואדכ ןירב אנְב :דיִתֿפְרְג דוכ ינו ימאלגב

 דידומננ תעאטא ארמ אמש הכנוג דיוגימ נג

 יארב םאדכ רַהו דוכ ָךַדארְב יארב םַכרַהו

 דנואדכ ךניא דידרכנ אנ ידאוָאְב שיוכ ַהיאֹסמַה

 אבו רישמשב אר ידאזָא אמש יארְב ןַמ דיוגימ

 יִמאֹמְת ןאיִמ רד אר אמשו םנכימ אדנ טחקו

 םילפתו + רינאדרנ םהאוכ שוושמ ןאהג ךלאממ
 זואְגְת ןמ ךהע זא הכ אר ינאסָב דרַכ םהאוכ

 ךוצחב הכ ידהע םאלכְב רנָרומְנִנ אפו דנדומנ

 הדרַב הראפ וד אר הלאסוג הכ יניח דנָתְסַב ןמ

 ןארורס ינעי = : דנתשרג שיאה הראפ ןאיִמ רד

 ןאנַהאכו ןאיארפ הָנאַכו םֶלָשּורָי ןארורסו הָדוהְ
 יאה הראפ ןאימ רד הכ אר ןימֶז םוק יִמאמתו

 ןאנמשד ַתפדב אר ןאשיאו :  דנדומנ רָרְג הלאסוג
 דגראד ןאשיא ןאג דצק הכ ינאנָא ָתסַדְבְו ןאשיא

 ןאגרמ ךארוכ ןאשיא יאה שאלו דרפס םַהאוכ
 האשראפ ּוהיִקְדִצו :רש דהאוכ ןימז תאנאויחו אוה

 תְפְדְבְו ןאשיא ןאנמשד ָתסַדְב אר שָנארְורסו הָדּוהְ
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 הלש הל , דל איבנה הימרי באתכ
 רכשל תַדָבו דנראד ןאשיא ןאג ךצק הכ ינאנָא
 רנַא התפר אמש ָךנ וַא הכ לבב האשדאפ
 ןמ דונמ דנואדכ ךניא : דרכ םַהאוכ םילסַת
 זאב רהַׁש ןיאְב אר ןאשיאו םיאמרֿפימ רמַא

 דנַהאוכ ארנָא הדרַכ גנג ןָא אבו דרוא םהאוב

 הָדֹּוהְי יאה רהָשו רינאזוס דנַהאוכ שתֶאְבו תפר

 : תכאס םַהאֹוכ ןוכסמ ריגו ןאריו אר

 ב Uט

 | הל באב
 א םאיא רד דנואדכ בנאנ וא  הכ ימאלב

 והְיִמְרִי רַב הדוהי האשדאפ ּוהָיְשאיִדָּב .םיִקיּוהְ
 ןאשיאבו רב םיִבָכַר ַהָנאַבְב : תפג הרש לזאנ

 הְנאכ יאה הרנח זַא יִכָיְב אר ןאשיא התפג ןכפ

 ספ + ןאשונָב בארָש ןאשיאָבו רואיב  דנואדכ

 - עמ .שנאררארְבּו הנצח ןְּב והר ןב הנו
 : םתשאר רַב אר םיִבָכַר ןאדנאכ יִמאֹמְתו שנא
 ןנָה ןארספ ָהֵרנְב דננארכ ָהְנאַכְב אר .ןאשיאו
 ןארורכ הר;ח יולהפב הכ ארפ ךרמ והילד ןב
 הנאתסָא טֿפחַתממ סלב וחישעמ הַר יאלאבו
 ד הלאיפו בארְׁש וא רפ יאה הכו :םַררְנֲא דוב
 בארש םתפג ןאשיאב הדאהנ םיִבָכַר שיפ אה
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 דל איבנה הימרי באתכ
 יהאוב יתַמאַלְסַב הכלב :דרֹמ יהאוכנ רישמשְב
 ןאהאשדאפ ינעָי תנאררפ יארְב הכנאנגו דרמ

 דנרינאזוס (תאירטע) דנדוב ות וַא לבק הכ ןישיפ

 ות יארְבּו דינאוס דנהאוכ ות יארְב .ןאנְנמה
 אריז אקָא יא הא תפג דנהאוכ התפְרִג םַתאמ

 ספ : םתפג אר ןנס ןיא ןמ דיוגימ דנואדב
 ּוהיקרצב אר ןאנכס ןיא מאמת יבָנ ּוהָיְמְר

 הכ ימאגנה + תפג םלשּורָי רד הָדיהְי האשראפ

 רהש המה אבו םֶלשּוהְי אב לֵב האשדאפ ךנשל
 נג הו .שיִכְל אב ינעי .הָרּוהְי יקאב אה

 יאה רהַׁש וַא רהש וד ןיא הכ אריז .דנדומנימ
 : דוב הדנאמ יקאב טקֿפ הָרּוהְי ךאד ראצֶח

 רש לזאנ ּוהָיְמְרִי רב דנוארכ בֶנאָג זַא הב ימאלכ
 ימוק ימאמת אב האשראפ ּוהָיְקרצ הכנָא וַא רעב

 ןאשיא הכ תסַנ דהע רנדוב םלָשּורי רד הכ
 ינארבע םאלג םֵכרַה את :דניאמְנ אדְנ ידאוָאְב
 אהר ידאוָאְב אר שיוכ ָהינארבֲע ןינכ םַכרַהו דוב
 דוב םאלג אר שיוכ וה ךדארב כ יהו דָנכ
 לֿכאד הכ ימוק ימאמתו ןארורס ץימג ספ : דזאסנ
 םאלג םאדכ רה הדומנ תעאמא דנרש דהַע ןיא
 אהְר ידאוָאְב אר שיוכ ןיִנָכ םאדכ רַהו אר דוכ
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 דל איבנה הימרי באתכ

 דנַתשאדַנ האגנ ימאלגב רניד אר ןאשיאו .דנַרַכ
 : דנדאד ייאהר אר ןאשיא הדומנ תעאטא הכלַּב

 ןאמאלג התשנ רב ןאשיא ןָא וַא רעַב .ןכיל
 דנדוב הדרכ אֹהְר ידאָאְב הכ אר דוֿכ ןאזינָכ
 יינכו ימאלֹנְב ףנעֶב אר ןאשיאו דנַדרוֲא זאב
 זַא ּוָיְמְְי רב דנואדכ םאלָכֹו : דנַתְפְרְג דוכ
 ואדכ הוי :תפג הרש לןאנ דנאדכ בנאנ
 יור רַד אמש ןארַדפ אב ןמ ריוגימ ןינָג לֶאְרְְ
 יגדנב הנאכ א רַצָמ ןימז זַא אר ןאשיא הכ

 ָךכָא רַד הכ : םתפג התפב דהע םַדרוֲא ןוריב

 ַךְדאְרְב אמש זַא םאדכ רַה לאס תפה רה
 התכורפ ותב אר ןַתׁשיוכ הכ אר דוכ ינארבע

 יִגָדְנַב לאס שש אדת ןוו .דינכ אֹהְר  רשאב
 ייאהר ידאזָאְּב דוכ ךזנ זַא ארוא דשאב הדרַכ

 שוגו דנדומננ תעאטַא ארַמ אמש ןארדפ אמָא יהד

 ןיא רד אמשו :דנַתשארנ ארֿפ ןמְב אר רוב

 דֹנסַפ ןמ ךטנ רד הָננַאו דידומנ תשג זאב ןאמְז

 דוכ ָהָיאפמַה יארְב סָכרַהו דידרוַא אָגְב תסא

 ןמ םסָאְב הכ יהנאכ רד הרומנ אנ ידאזָאְב
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 וט ןָא זַא אמא : דיתסב דהע תסַא הרש הדימאנ

 םאדכ רַהְו דידרַכ תַמְצעִיִב ארמ םסָא התפאת ור
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 גל איבנה הימרי באתכ לש
 ידרַא יאיאדהו דנארֶדגב ינתכוס יאה ינאברק

 ךוצח זַא דיאמְנ חבד השימה הָיאבדו דנאזוסב
 והָיְמְ רב דננאדכ אלְכו : רש רַהאובַנ םַכ ןמ ט

 הע רגַא דיוגימ ןינָנ דננאדכ : תפג הרש לזאנ כ
 דינאות לטאב בש אב ארמ ךהעו ור אב ארמ

 האגנא + דושנ דוכ תקו רד בָשו זור הכ ּדרַכ אנ

 דש דַהאוכ לטאב דוד ןמ ַהֵדֹנַב אב ןמ ךהע
 דיאמנ תנטלס וא יסרכ רַב הכ יִדֵסְפ ׁשיארְב את

 :דנשאבימ ןמ םֶדאֹכ הכ הנַהַכ ןאיואל אבו רשאבנ
 ירו דרמָש ןאוַתנ אר ןאמסָא .ךכשל הכנאנג בכ

 ָהָדנב ָתיַיִרד ןאנָגמַה דרַכ ןאֹוָתַנ פאיק אר אירד

 דניאמנימ תמדכ ארמ הכ אר ןאיואלו דֶוּד דוכ
 רב דננאדכ םאלכו : דינאדרג םהאופ הדאיז

 ןיא הכ יניבימְנ איִא : תפג הרש לזאנ ּוהָימְרי
 ןא .רנאדכ הכ דנווגימ  דננזימ ףרַח הָג םוק

 הרומנ ךרת דוב הדיזג רַב הכ אר ןאדנאכ וד
 רד הכ דנראמשימ ראוכ ארמ םוק ספ תסַא

 ןינָנ דננאדכ : דנשאבנ ימֹוכ רניד ןאשיא ָךָמנ הכ

 ןונאקו דובימנ בשו זור אב ]מ ךהע רגַא דיוגימ

 האגנא : םדאד ימנ רארק אר ןימזו ןאמסַא יאה וכ
 ךרת אר דִי דוכ הָדנב לס בקע תיירל זינ
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 אלש דל ,גל איבנה הימרי באתכ
 םֶהָרְבַא ךאלוא רב וא ָתַדד זַאו  םדומנימ
 הכ אריז םַתֿפָרְנ ימנ ןאמכאה בקעיו קֶחָצ

 ןאשיא רבו דרוא םהאוכ זאב אר ןאשיא ןאריסַא

 : רומְנ םַהאֹוֿכ םַרַת

 הל באב
 א הכ ינח רַד דנואדכ נאג א הכ ימאלְב

 עימנו שרבשל ימאמתו לָבַב האשדאפ רַצאָנְדכּובְנ
 םוק עימו רנדוב וא םכח ךיז הכ ןאהנ ךלאממ
 דנדומנימ גנָג שיאה רהש ימאמתו םלָשּורְי אב אה

 כ לָארְׂשִי יאדכ הָוהְי :תֿפג הרש לזאנ והָימְרי רב
 אר הָדהְי האשדאפ והיְקְרִּו ןרב דיוגימ ןינ
 ריאמרפימ ןינג דנואדכ וגב ארו הדרכ באטכ
 לָבָב האשדאפ ָתַלְב אר רהש ןיא ןמ ךניא
 : דינאזופ רהאוכ ׁשֲתֲאְב ארנָא ואו םנכימ םילסת
 ראתֿפְרְג התבלַא הכלב תסר יהאוכנ שתסד זַא ותו
 ות ןאמשְנו דידרג יהאוכ םילסַת וא תסדב הרש
 אב שנאהדו ריד דהאוכ אר לָבָב האשדאפ ןאמשנ
 : תפר יהאוכ לֵבָבְו דרכ דַהאוכ וגָתֿפֹנ ות ןאהר
 י דנואר5 םאֹלְכ הָדּוהְי האשדאפ ּוהָיְקְדְצ יא ביל
 דיוגימ ןינְג ות ָהְראב רד דנואדכ ןנשב אר
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 נל איבנה הימרי באתב

 אר ןאשיא הדרוא ואב אר לָאָרְׂשִי ןאריסַא
 זַא אר ןאשיאו : דֹומָנ םַהאֹוֿכ אנְב לווא לַּתִמ

 רהאט דנַא  הדיורו ןמב הכ ינאהאנג ימאמת
 אר ןאשיא יאה ריִצקַת ימאמתו תכאס םַהאֹוכ

 ןמ ֹוַאְו .הדיזרו האנג ןמ רַב אה ןארב הכ
 רהש ןיאו : ריזרמָא םהאוכ דנא הדרכ וואנת

 דהאוכ לאלו חיבסתו ינאמדאש םסֶא ןמ יאֹרְב
 אהנַא ןוָג הכ ןימז יאה תַמא עימג ָרזנ רוב

 םשאב  הדומְנ ןאשיאב הכ אר ינאפחַא : ַהַמֵה
 ןאפחַא ןיא ַםאֹמְת ָבְבסבו דיסרַת דנהאוכ דנונְׁשְב
 םשאב הרינאסר ןאשיאב ןמ הכ יתמאלפ ימאמתו
 רד הכ דיוגימ ןינְנ דאדכ | + דיזרל דנַהאֹוב

 הכ דייוגימ שא הראב רד אמש הכ ןאכמ ןיא

 ינעָי תסַא םיאהבו ןאסנָא וא ילאכו ןארו ןא

 הכ  םֶלָשּוהְי יאה הגו הָרּוהְי יאה רהש רד

 : תסַא םיאהבו ןאנַכאסו ןאסנא זַא ילאכו ןאריו
 זאוָאו רורפ ןאוַאו ינאמָדאש ןאוָא אהנַא רד

 דניוגימ הכ ינאסכ ןאוָאו םורע ןאוָאו דאמאד

 - דנואדכ ארז דינאוכב חיבפַת אר תֹואָבְצ הוה
 תסַא דאבָא לא דַבָא את וא ָתמחְַרו תסא וכינ
 הכ ינאנָא ןאוָאו רש דקאוכ הדינש רגיד ראב
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 גל = איבנה הימרי באתכ

 אריז דנַרוָאימ דנואדכ ָהְנאַּכְב רכָשת יאיארַה

 קבאס לֶּתָמ אר ןיִמְז ןיא ןאריסַא דַָוגימ דנואדכ
 רד דָיוגימ ןינָג תֹואָבַצ הָוהְי : דרָוַא םהאוכ זאב

 תסַא ילאֿפ םִיאהַבּו ןאסנָא זַאו ןאריו הב יאנניא
 ינאנאבש ןכפמ רניד ראב שיאה רהש ָהמַה רדו

 דנוארלו : דוב דהאופ דננאבאוכימ אראה הלנ הכ

 יאה רהשו ןאתסָהוכ יאה רהש רד הכ דיוגימ

 רַדֹו ןמינב ןימְז רַדֹו בֹונְג יאה רהשו יראֹומַה

 ךאב ןאדנַפסו הָדּהְי יאה רהשו םלׁשּורְי !לאוח

 : תשדג דנהאוכ ןאגָדנראמש תסד ךיז וַא רגיד

 הדענ ןָא הכ .דָיִאימ .ימאיִא דיוגימ דנואדכ ךניא

 ןאדנאכו לֵאָבְִׂי ןארנאכ ָהראב רד הכ אר וכינ
 םאיִא ןַא רד : דו םהאוכ אפו םֶדאד הָדּהְי

 םהאוכ רֶָּב יאֹרְב תלאדע ָהכאש ןאמז ןָא רו
 ירא .ןימָז רֶד אר תָלאדעו ףאצנַא ואָו דינאיור
 תאְנְנ הָדּוהְי םאיִא ןָא רד :תכאס דַהאֹוב

 דהאוכ ןוכסמ תיינמַא הב םֶלָשּורְו תפאי דַהאוכ
 תפא ןיא דושימ הדימאנ ןַא הב הכ ימסָאו רש

 זא הכ .דיוגימ ןינְג דנוארכ אריז : ונקרצ הוה
 דנישנב לֵאָרְִׂי ןארנאב יִסּרכ רב הב יסכ דוד
 הכ יסַכ הֹּנַהַכ ןאיואל זַאו + רש דַהאּוכַנ םכ
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 בל איבנה הימרי באתכ
 ךהעו :דנסרַתְב ןמ זַא תאקוא הָשימָה דוב

 ןאפחַא וַא הכ תסב םהאוכ ןאשיא אב ינאדְואְג

 אר דוכ ַפֹרַתֹו תשג םהאוכנ רַב ןאשיאב ןדומנ

 ירוד ןכ זַא את דאהָנ םהאוכ ןאשיא לד רד
 רורפמ ןאׁשיאְב | ןדומְנ ןאסחַא זַאו +: דנזרננ

 לד. ימאמתַבו יתסארב אר ןאשיאו רש םַהאוב
 אריז :דומָנ םהאוכ סרג ןימָז ןיא רד דוכ ןאגו

 יאלב ןיא מאמת הכ יעְננָב ךיוגימ ןינ דנואדל
 ימאמת | ןאנגמה םדינאסר םֹוק ןיאְב אר םיטע

 ןאשיאב םַא הדאד הרעו ןאשיאְב הכ אר ינאסחַא

 רד אמש הכ ןימז ןיא רדו : דינאסר םהאוכ

 םִיאהַבו ןאפנַא זאו ןאריו הכ דייונימ שא הָראב

 הרידרג : םילפַת ןאינאדלַכ תסדְבו הרש ילאכ
 הערזמו :דש דהאוכ הדירכ אה הערזמ תסַא

 תשָוְנ רנהאוכ אה הלאבק הדירכ הרקנְב אה
 תֿפְרִנ דנהאוכ ןאדַהאשו דֹומָנ דנהאוכ םותכמו

 ןאה | רהשו .םלשורי הלאו מב .ןימז רד
 יאה  רהשו | ןאתסהוכ יאה רהש רו הָדְוהְי

 דיוגימ .דנואדכ אריז בוננ יאה .רהַשו יראומה

 :דרוָא םהאוכ זאב אר ןאשיא ןאריסַא
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 גל איבנה הימרי באתכ

 גל באב
 פובחמ ןאדנָז ןחצ רד ֹוהְיְמְרִי הכ ימאגנהו

 לואנ וא רַב רנד ךאב דנוארפ םאלָּכ דוב
 דנכימ אר ראכ ןיא הכ דנואדכ : תפג הרש

 םֶכחַתְסִמ התכאס רֹווצמ ארנָא הכ דנואדכו

 ארמ :דיוגימ ןינְג תסַא הָוהְי וא םסאו דזאסימ

 וַא ארתו דומְנ םַהאֹוכ תַבאָנָא ארתו ןאוכְב

 יהָתֹסנאדַנ אר אהנַא הכ יֿפכמו םיטע יאה זיג

 יאדכ | הָוהְי הכ ארז : תכאס םהאוכ רבכמ

 רו .רהש ןיא יאה הנאכ הָראב רד לֵאָרׂש
 רַד הכ הָדּוהְי ןאהאשדאפ יאה הנאכ ָהְראב

 :תסַא הרש םַהְנֹמ אה קינגנמו אה רננס לבאקמ
 דנָיאמְנ הלתאקמ ןאנאדלַכ אב את דנָאמו
 םשכ רד ןמ הכ ינאסַכ יאה שאלב אר אהנַאו

 אריז דננכימ רפ םתשכ אר ןאשיא וכ בצנו

 מאמת בבכב .רהש ןיא וא אר דוכ יור הכ

 ןיאב ךניא :םַא התכאס רותסמ ןאשיא תְרארָש

 ןאשיאו דאד םַהאוכ זאב גאלעו תיֿפאע רהַׁש
 תנאמַאו יתָמאלְס ינאוארֿפו דישכַב םהאוכ אּפש אר
 הָדּוהְי ןאריסַאו : דינאפְר םהאוכ ןאשיאָב אר
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 בל איבנה הימרי באתכ דכש

 : דשאבימ לָבשמ ןמ יארְב רמַא ןיה איִא םתסה
 ןיא ןמ ךניא דױגימ ןינג דנואדכ | ןירב אֵנְב חב

 רצאָרְכּובנ תפדבו ןאיִנאדלַכ תסדב אר רהַׁש

 הַהאֹוֿכ ארנַא ואו םנכימ םילפַת לָּבַב האשדאפ
 דננכימ גְנְג רהש ןיא אב הכ ינאינאדלכו : תַפְרְנ טב

 ארנָאו דז דנהאוכ שתַא אר רהַׁש ןיא הדַמֲא

 יארְב אהנָא יאה םאב רַב הכ יאה הנאכ אב

 יארְב = ינתביר יאיאדָהו  דנדינאזופ רוכב לַעַב

 דנדרוא ןאגוהְב אֹרַמ םשכ התכיר ריֵג ןאיארכ

 נבו .לֶאְרְשי יִנְב הכ ארז : רינאזוס דנהאוכ ל
 דנדיזרו תַרארְׁש התסויפ דוכ תיילופט וַא .הָרּוה
 תסד לאמעַא הב לָאָרׂשִ יֵנְב הכ ריוגימ דנואדכו
 ; דנֶדרָוָא ןאַהְב "אמַיאד ארמ ַתׁשַכ רוכ יאה

 אֹנְב אר ןָא הכ יזר וַא רהש ןיא הכ אריז אל

 ןמ בצו םשכ ןאגיה תעאב זורמָא את דנדרכ

 רוד דוכ ךוצחה א ארנַא את תסַא הדוב

 לֵאְרְׂשִי יִנָב הכ יתרארָש םאמְת בבסב : םזאדנַא בל
 ןאנהאכו ןארורסו ןאהאשדאפו ןאשיא הֶדּוהְי יִנְבו

 םלָשּורי ןאנכאסו הָדּוהְי ןאדרמו ןאשיא ָאיִבְנַאו
 תשפו : דנָא הררוָא ןאָנַהְב ארמ םשכ הדרכ א

 אר ןאשיא דנג רַהֹו ור הנו דנא הדאד ןמְב
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 הכש בל איבנה הימרי באתכ
 םילעה התפאכ רב דוז הבצ הכלב םדאד םילעת
 : דנתֿפרירפנ .בידאָתו .דנַתְפרְגנ שוג ןכיל םַדאְד
 דל ָםְפָאָב הכ יהנאכ רד אר דוכ ַתאפאנר הכלב
 : דנתכאס םגנ ארנַא הדרכ אפ רַב תסַא יִמסמ ןמ

 הל ךֶּב יךאו רַד הכ אר לַעַב ךנלב אה ןאכמו
 ןאֹרַתָכװ ןארספ את דנדרכ אנְב תסַא סנה
 ילמע .דננארלגב ׁשֵהֶא זַא ּךֶלֹמ יארְב אר דוב
 רוטכ םֶרָמאּכבו םדומרֿפנ רמָא אר ןאשיא הכ
 הָדּוהְי הדרוָא אֵגְב אר תאֹפאָנְר נג הכ דומננ
 ול ןיא זַא ןַאלַא םַפ : דננאדרנ האנג ָבֶבַתְרִמ אר
 הכ רהַׁש ןיא קח רד לֵאָרְֹשִי יארכ הֹוהְי בבס
 ָהאשראפ ָתֹסַדְב הכ דייונימ שא הראב רד אמש
 תפא הרש םילסַת אבו טחקו רישמשָב :לָבָב
 ל המה וַא אר ןאשיא ןמ ךניא : ריאמרפימ ןינג

 בצו תַדָחְו םשכ רד אר ןאשיא הכ יאה ןימז

 ןאשיאו דרַכ םהאוכ עמג םַא הדנאר דוכ םיטע

 ןכאס ןאניממטָא הב הדרוָא ואב ןאכמ ןיאָב אר
 חל דוב דנהאוכ ןמ םוק ןאשיאו : דינאדרג םהאוכ

 טל ךי אר ןאשיאו : דוב םהאוכ ןאשיא יארכ ןַמו

 תיירי ַתַהְנְב את דאד םהאוכ קרט ךיו לד
 דנהאוכ ןאשיא זַא דעב הב שיוכ ןארספו שיוכ
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 | בל איבנה הימרי באתכ בכש
 ןאשיא רוצחב אר ּךּורַבו :םַדרפְס רנדוב התסשנ גי

 לֵאָרְׂשִי יאדכ תֹואָבְצ הָוהָי : םתפג הֹדרַכ תיצְו ד
 ןיא - הלאבק ינעי אה הלאבק ןיא דוגמ - ןינ
 םַהו תַא םֹותֿכַמ הכ ארנַא םַה אר דיר
 ףרט רד אר אהנָאו ריגב תפא זאב הכ ארנָא

 :דנאמְב ראקַב יאה ור את ראדגְב לאפס
 ריד ריוגימ ןיִנָג לֵאָרְׂשִי יארב תֹואְבצ הָוהְי אריז ומ

 רד אה ןאתסכאתו אה הַעַרְזַמְו אה הנאכ הראב
 הכנָא זא רעו : רש דהאוכ הדירנ ןימז .ןיא

 הדאר הּירנְִּב ְּךהְב הב אר רירכ הלאבק
 יִא הֶא :םתֿפנ הדומְנ ערַצַת דנוארכ ָךזנ םדוב
 ַתֹוֹוקְב אר ןימְ ןאמסָא ות ךניא הֹוהְי  דנואדכ

 ות יארב יזיִו ידירֿפָא דוֿכ ךנלב יוזאבו םישע
 אממ ןאפהַא ןאראוַהְב הכ : תסינ לָבׁשֹמ חי

 ןאשנארספ ַשונָא הב אר ןארדפ ָהאֹנג תבוקעו

 הכ ראבג םיטע יארב ינאסרימ ןאשיא וַא דעב
 תַרְוְשַמ לא םיטע :רשאבימ תואָבְצ הָוהְי וא םסא שי

 יאה האר יִמאמְת רב תנאמשנ הכ למע לא יוקו
 ָבַסַח רַב סכ רַהְב את תפָא חותֿפמ םֶדָא יֵנָב
 :יהד אנ שֶלאַמְעַ ָהְרַמִת קפו רבו שיאה האר

 לארי רד .רֶצְמ ןימז רד תאמאלעו תאיִא הב ב
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 בל איבנה הימרי באתכ
 זאְו ידאד רארק ורמַא את ןאמדרמ ןאיִמ רדו

 גבש

 אב םוקו +ידומְנ אדיפ ימסָא וורְמָא לתָמ דוב יארב

 יוק תַדְב תאמאלעו תאיִא הב אר לֵאְרְשִי דוב
 ןוריב רֶצְמ ןימָז זַא םיטע תבְיַהו דנלב יוזאבו
 ןאשיא ןארַרַפ יארב הכ אר ןימְז ןיאו : ידרַא

 ידאד ןאשיאב יהָדְב ןאשיאָב הכ ידרוכ םסק

 ןוג ןאשיאו : תסיראָנ דהַׁשֹו רֶׁשְב הב ינימו
 ארת לכ דנא רַצַתְב ארנָא הרש לכאד
 הֶגנָאבְו דנדומננ ךולפ ות תעירשבו  דנרינשנ
 דנרומננ למע דננכב הכ ידומרפ רמַא אר ןאשיא
 ןאשיאב אר אֹלַב ןיא םאמְת ות ןירב אב
 הריסר רהׁשְב אה רַגנַכ ךעא + ידרוָא דאו
 תב רהְׁשו דניאמְנ ריֿסַת ארנָא את תסַא
 רִׁשמׁשְב דננכימ גנג ןָא אב :הכ ינאיִנאדלב
 ידוב התג הָננֲאו דשימ םילסה אבו טחקו
 : יניבימ ארנָא ות ךניאו תסַא הרש עקאו

 הערומ ןיא הכ יתפג ןמְב הוהְי דננאדב יִא ותו

 רג ןאדַהאׁשו רַב הרקנְב .דוכ יאֹרְב אר
 הרש םילפת ןאיִנאדלכ ְתַדְב רהש הכנָא .לאחו
 לזאנ המי הב דנואדכ אלְכ ספ : תפא
 רָשָב מאמת יאדכ הוהְי ןמ ךעא : תפג הרש
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 בל איבנה הימרי באתכ בש

 פל באב

 האשראפ ּוהיקְרצ םהַד לאפ רד הכ ימאלְכ | א
 א דשאב רצאָרְדכּובְ) םהדנה לאס הכ הרה
 ןַא רו :ש לןאנ :ּוהָיַמְח רב דנאדכ בגאנ
 הרצאחמ אר םלָשּורי לבב האשדאפ רכשל תקו
 הכ ינאדנז ןחַצ רד יבָנ ּוָיְמְרו דנדוב הדרַכ
 8 סובחמ דוב הָרּוהְי ָהאשדאפ ָהְנאכ רַד

 ןאדנמ ארוא הָדּוהְי האשדאפ ּוהיְקְדַצ אריז

 הכ יומו ינכימ  תַבָנ ארָנ תג התכאדנַא
 אר רהש ןיא ןמ ךניא דיאמרֿפימ ןינְג דנואדכ

 ארנָאו דרכ םַהאוכ םילפת לָבָב האשדאפ תסַדְב
 הָדּוהְי האשדאפ והָיְקְרִֹו + רֹומְנ דַהאֹכ רינת ד

 התַנלַא הכלב תסר דהא ןאינאדלַכ ַתסד א
 אב שנאהְר הרש םילסת לָבָב האשדאפ ָתֶדְב
 ארו םשָנ) שַמשְנו דומָנ דַהאוכ םלָבַת יו ןאהד
 אר ּגהָיְקְרַצ הכ דיונימ דנוארכו :דיד דַהאוכ
 הכ יניח את אָגְנָא רד ואְו דרב רהאוב לֶבָבְב
 אמש הכ אריז דנאמ רַהאֹוכ םיאמְנ רקפת וא וַא

 באימאכ אמָא דרכ דיהאוכ :גְנֶג ןאינאדלכ אב
 דנוארכ םאלכ תג ּוהָיְמְרִו + רש  דיהאוכנ ו

320 

 ןנ

Ls 

 ה



 אכש בל איבנה הימרי באתכ

 ז רספ לָאְננַח ךניא :תֿפג הרש לואנ ןמ רַב
 ָהעֹרוַמ תפג רַהאוכ הדמָא ות ךונ םֶלָש ות ַױמע

 אריז רַכְב דוכ יארְב תסַא תותנע רד הכ ארמ

 ירָבְב ארנָא הכ תסַא ות ןָא וא ךאכפְנַא קח
 דנוארכ םאלכ קֿפװ רב ןמ יומע רספ לֵאְננַה ספ

 אנמת תפג ארַמ הרַמָא ןאדנו ןחצ רד ןמ ךונ
 ןימְז רד | תותְנע רד הכ ארמ הערזמ הכניא

 קַתֹו תַׁשֹתְרַא קַח הכ ארז ירֿכְב תסַא ןימנְ
 דוכ יאְרְב ארנָא םַפ תסַא ות ןאוַא שכאכפְנא
 בנאג זַא םאלַכ ןיא הכ םַתסנאד האגנָא רבב
 מ תותַנַע רד הכ אר העַרְזִמ ספ : תסַא דנואדכ
 ארנָא הגו םַדירַכ רוכ יומע רפ לַאננַח זַא דוב
 : םדומנ מ ) יארְב הרקנ לאקהמ הפה
 התֿפַרְג ןאדָהאשו םֶדְרָב רֶהֹמ התשְונ אר הלאבקו
 הלאבק םַפ : םדומ) ןַמ ןאזימ רַד אר הרמנ
 תַעירש בפח רַב הכ ארנָא םַה אר דיר יאה
 דוב זאב הכ ארנָא םַהֹו דוב םותכמ הצירפו

 הָירנְְּב רָב הב אר דירֿכ הלאבקו + םתפַרג
 ךוצחבו לֵאְננַה דוכ ומע רספ ךוצֹהְב היְכַהַמְּב
 הדרכ אֹצַמֲָא אר דירכ הלאבק הכ ידוהש
 ןאדנז ןחצ רד הכ ינאיִדּוהְי ַהַמַה רֹצֹחְבּו דנדוב
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 אל איבנה הימרי באתכ חיש
 דנהאוכנ רניד ךאב םאיִא ןַא רדו : רש םהאוכ טכ

 ןארפֶּפ ןאדנדו דנדְרוכ שרת ָךוגנַא ןארדפ הכ תפג

 רַהאּופ דוכ ָהאנגְב םכרַה הכלב : דידר) דנכ ל
 דֹנכ יו ןאדנד דכוכ שרת ךוגנא הכרַהו .דרמ

 דיִאיִמ ימאיִא ךניא דיוגימ דנוארכ : רש דהאוכ אל

 ךהע הָרּוהְי ןאדנאכו לֶאְרְשי ןאדנאכ אב הכ
 אב הכ ידהע ןָא לּתַמ הנ ; תסב םהאוכ הזאת בל

 תסד אר ןאשיא הכ יזור רד םַתֹסַב ןאשיא ןארַרַּפ

 אריז םַרֹוֲא ןוריב רֶצְמ ןימְז וַא את םדומנ יריג

 דנואדכ הכנָא אב דנַתְסַבְש ארמ ךהע ןאשיא הכ

 דנואדכ אמָא : םדוב ןאשיא רהוש ןמ דיוגימ

 אב םאיִא ןיא זַא דעב הכ ידהע תסַא ןיא דיוגימ

 רד אר דוכ ָתעירש תפַב םַהאוכ לֵאָרׂשִי ןאדנאכ
 ןאשיא ל רַב ארנָאו דאה) םהאוב ןאשיא ןטאב
 ןאשיאו דוב םהאוכ ןאשיא יארכ ןמו תש םַהאוכ

 היאסמַהְב יככ רגיד ךאבו :דוב דנהאוכ ןמ םוק דל

 רהאוכנו ראד דהאולנ םילעת שרדארבב יצכשו שא
 עימָנ דיוגימ דנוארכ אריז פאנָשְב אר דנוארכ תפנ

 הכנונ תכאנש דנהאוכ ארַמ גרובו דרוכ זַא ןאשיא

 ןאשיא האנגו דיזרמָא םַהאֹוכ אר ןאשיא ןאיצע

 באתֿפָא הכ דנוארפ :דרָא םהאוכנ דאיִב רגיד אר הל
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 טיש אל איבנה הימרי באתכ
 ןאגראתסו האמ יאה ןונאקו זור יִאנשור ַתַהָגְב אר

 אירָדְו תפָא הדאד רארק בש יאנָשןר יארְב אר
 דיאמנ שורכ ׁשְנאומַא את דרוַאימ תַכַרַהְב אר

 ול ספ :דיוגימ ןינְג רשאבימ תֹואָבְצ הוה וא םסאו
 ןמ ךוצח זא אה ןונאק ןיא רַנַא רווגימ דננאדכ

 ליאז זינ לֵאָרְׂשִי תייְרד האננָא רש התשאד רב

 : דנשאבנ ימיאד םוק ןמ ךוצחְב את רש דנַהאוכ

 ול הדומיפ יולע יאה ןאמסָא רגַא דיוגימ ןינָג רנוארב
 דומְנ ןאוַת םֹחֹפַת אר יִלפפ ןימְז קאסָאו דנש
 בבסב אר לֵאָרְׂשִי יירד מאמת זינ ןמ האגנָא
 דנוארכ ָםאֹלְכ דר םָהאוכ ְךרַת דנַרומְנ למע הָגנֶא
 ח הכ דִיֲאימ ימאיִַא ךניא דַגמ הֹוהְי : תסַא ןיא
 אֹנְב היואז ָהזאורר את לָאננַח גרב זַא רהש ןיא
 טל לת את םיקתסמ טכְב ראכ ןאמסירו +: רש רַהאוכ
 דַהאוכ רוד הָתָעּג וסבו תפר דהאוכ ןוריב בר

 מ יִמאמְתו רתסכאכו אה שאל ידאו ימאמתו :דו
 ָהָיֹואז את קרשמ ףֵרמְבו ןורדק יאו את אה ןימז

 רש רַהאֹכ סדקמ דנואדכ יאֹרְב ןאבסַא הזאורד
 םֶדֵהֹנו הדנכ דאבָא לא דַבַא את רניד ךאבו

 : דידרנ דַהאֹובנ



 וטש

 זי

 אל | איבנה הימרי באתכ

 תַרְגא דוכ לאמעא יאֹרְב הכ ךִיאמרֿפמ דנואדב
 .תעגארמ ןאנמשר ןימְז וַא ןאשיאו תפָרְג יהאוכ

 תבקאע תַהְגְב הכ דיוגימ דנואדכו :דומְנ דנהאוכ

 דנַהאוכ שיוכ ָךודחַב תנאדנורֿפו תסַה דימא ות
 יארְּב הכ םַדינש אר םִיָרּפֲא קיקחַתְב : תשָנרַב

 ידומנ הינה ארמ תפנימ התֿפַרְנ םַתאֹמ רוב
 הדומוָא ראכ הכ הלאסוג לתֶמ םרש הבנָתמו
 הדינאדרג רב את ןאדרגרב ארמ רשאב הרשנ

 יתפרדְב :יתפַח ןמ יארכ הוהְי ות הכ אריז םש
 ןאמישפ םרש הדינאררנ רַב הכנַא וַא רעב הב

 ןאר רב םַתֹֿפאי םיִלעַת הכנַא וא דעו םתשנ
 הבנו םֶדישָכ םה ייאופרו םרש לגב םדז דוב

 איא | + םֶדידרג לָמָחְתִמ אר שיוכ נאג ךאע

 תַֹא ןמ גאהַתְבַא ךלו אי ןמ ןיזע ספ םִָרפָ
 את ארוא םיוגימ ןככ וא ָךֵצְב האגרה אריז

 דַיונימ דנואדכ ןירב אֹנְב םרוָאמ דאיב .לאחב

 הניארַהו דיָאימ תַכָרֲחְב וא יארְב ןמ יאשחַא הכ
 יאדְב אה ןאשְנ : רֹומְנ םַהאֹוכ םחַרָת וא רַב
 אפ רַב ןתשיוכ תַהְגְב אה תמאלעו אמנ בצנ דוכ
 הכ יהארְב האר האש וסב אר רוכ לֶרו ןכ
 דרגרב לֶאְרש הרכאב יִא ואס הנותמ יִהֲתֿפר
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 ויש אל איבנה הימרי באתכ
 בכ רתכד יִא :אֹמְנ תעֶנארמ דוכ יאה רהש ןיאבו

 שדרג ףרמ ןָאְבּו ךרט ןיאְב יֵכְב את רַתְרמ
 ןאהג רַד יהזאת ָךֹמַא דנוארכ אריז דומנ יהאוכ

 הטאהא אר דרַמ ןז הכ תסַא הרומנ עארבא
 ןינָנ לֵאְִָׂי יארב תֹואָבְצ הָוהְי :דרַכ דָהאוכ
 ןאשיא ןאריסַא הכ ימאגנה רניר ראב דיונימ
 הָרּוהְי ןימז רד אר םאלְכ ןיא םנאדרגימ רַב אר
 תלארָע ןכסמ יא הכ תֿפנ דנהאוכ שיאה רהשו

 : דזאס ךראבמ ארת דנואדכ תָייְסודְק ָהוכ יאו

 ןאחאלֿפו םַה אב שיאה רהָש יִמאמְתו הָרּוהְ
 ןַא רד דננכימ ׁשֵדרַג אה הלנ אב הכ ינאנַאו
 הכ אר ןאגָתֿכ ןאָג הכ ארז : רש דנַהאול ןְכאפ
 ריס אר ןאנוזחמ ַהַמַה ןאו םַא התכאס הזאת
 ו םַתסירנװ םנש ראדיב לאח ןיא רַד :םַא הדרכ
 מ דיונימ רנוארכ ךניא + דוב ןיריש ןמ יארב םַבאוֿ
 הָדּוהְי ןאדנאכו לֵאָרְׂשִי ןאדנאב הכ דיָאימ ימאיֵא
 :תשאכ םהאוכ ןאויַח -ךלבו ןאסנא ָךדַבְב אר

 ןדנכ יארְב ןאשיא רב הכנאנג רש רַהאוב עקאוו
 אלַבו ןדרכ ךאלהו ןתכאס םֶרַהְגמו ןדומנ באר
 דיוגימ דנואדכ רוט ןימַהְב םֶדומְנ תבקארמ ןרינאסר
 בקארמ ןדרַכ פרגו ןדומנ אנב יארב ןאשיא רב
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 אל איבנה הימרי באתכ
 יהאוכ סרג ןּורמש יאה הוכ רַב אה ןאתסכאת

 אר אהנַא ָהְוימ הדומנ םרנ ןאגָדננכ סרגו דומְנ

 הדיר הכ דוב דַהאֹוכ יור אריז : דרוכ דנהאוכ

 דרכ דנהאוכ אדְנ םִיַרָפֲא ןאתסהוכ רב ןאנאב

 רב ןֹויִצב דוכ יאדכ הֹוהְי .רזנ היזיכ :תברוהב

 בקע ַתַהְגְב .דיוגימ ןינְג דנוארכ אריז : םייִא

 אה תמא כ תַהְגְבּו דייאמְנ םנֶרַת ינאמדאשב

 דינאובב חיבסַתו דייאמנ םאלעַא דיהְד ידאש ןאוָא
 אר לֵאָרְׂשִי היקב דוכ םוק דנואדכ יא דייוגבו
 לאמש ןימז זַא אר ןאשיא ןמ ךניא :הדְב תא
 םהאוכ עמג ןימז יאה ןארכ זַאו דרוַא םַהאֹוב

 ינאנזו ןאנַתסְבָאו ןאגנלו ןארוכ ןאשיא אבו דומנ
 : ואב אֵנניִאְב ימיטע הורג םַה אב דניאזימ הכ

 ןמו דמַא דנהאוכ הָירְג אב + דַמָא דנהאוכ

 רהנ ָךזנ דָא םהאוכ תאערצַת אב אר ןאשיא

 ןַא רד הכ ףאצ ָהארב אר ןאשיא בָא יאה

 ןמ הב אריז דומָנ םַהאוב ירָבהַר ריזגל דנַהאֹונ
 ןמ ַהֶדאז תסכנ םִיָרְפֲו םַתסַה לֵאָרְׂשִי רַרפ
 יונְׁשְב אר דנואדב מאל אה תמא יִא : תסַא
 רִגְבו דָיאמְנ ראבכַא הדיעַב ָךיאזְג ןאיִמ .רדו

 אר ןאשיא תבאס הדנַכארפ אר לֵאָרְׂשִי הבנָא
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 אל איבנה הימרי באתכ

 אר דוכ הֵלֵג ןאבש הכנאנו דומָנ דחאוכ עמנ

 : דומָנ דַהאֹוכ תטפאחמ אר ןאשיא (דכאד האגנ)

 וא ארואו הדאד היִדֹֿפ אר בקעי דנואדכ ארי
 הדינאהָר דוב רַת וכ וא זַא הכ יסָכ ָתסד
 דנַהאוכ ןֹויִצ .ידנלב רַב הדַמֲא ןאשיאו : תפַא
 הרישו הל ךנ ני דנוארכ ןאפחַא ָךזנו דייארס

 ןאגו רש דנהאוכ ןאור המרו הלג גאתנו ןנורו

 רגיד ראבו דש דקאוכ באריס :אב לַתָמ ןאשיא
 אה הרכאב האגנָא : תשָג דנהאוכנ ןיגמנ זנרַה

 אב ןאריפו ןאנאוגו דרַכ דנחאוכ ידאש ץקרב

 ינאמַדאשב אר ןאשיא םַתאֹמ ןמ הכ אריז רניד ךִי
 הכ ימלַא א אר ןאשיאו דרכ םהאול לדבמ

 :דינאדרנ םַהאוכ ךאנחַרֿפ הדאד יִלַפַת דנַא הדישכ

 רַת היפ וַא אר ןאנָהאכ ןאָג דיוגימ דנואדכו

 ריס ןמ ןאפחַא וַא ןמ םוקו תכאפ םַהאֹוכ הזאתו

 רַד יזאוַא דיוגימ ןינְג דנואדכ :דש דנהאוכ

 הכ ךלַת .ראיסָב הירו םתאמ רש הדינש המר
 וארו דנכימ היִרג דוכ ןארנהֿפ יארְב לַחָר
 : דנַתסינ הכ אריז דָריָּפ ימנ ילָסַת דוֿכ ןאדנזרפ

 היִרְג זַא אר דוכ ןאוַא דיונימ ןינג דנואדב

 ארז ראד זאב ךשא זָא אר שיוכ ןאמשְנו
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 ל איבנה הימרי באתכ ביש
 ארת הכ ינאנָאו תפר דנהאוכ יריסא הב "אעיִמְנ

 תראג המהו רש דנהאוכ גאראת דננכימ גאראת

 אריז :דרכ םהאוכ םילפַת תראגב אר תנאגדננכ זי
 דינאפר םַהאֹוכ תיֿפאע ֹותְב דיוגימ דנואדכ

 תַהְג ןיא זַא דאד םַהאֹוכ אפש ארת תאחארגו

 הכ (דניוגימו) דנמאנימ ךורתמ (ךהש) ארת הכ

 לאוחַא ןֶא ָהְראב רד ירָחַא הכ תסָא ןויצ ןיא
 המיָכ ךניא דַָונימ ןינָּג רנואדכ :רַנכ ימָנ יסרפ חי

 ןכסמְבו דרוַא םהאוכ זאב אר בקעי יריסא יאה

 אֹנְב שלת רב רהָשו דומְנ םַהאו5 םהרת שיאה

 רַהאֹוכ ןוכסמ דוכ תדאע בסח רב שרצק הרש

 ןוריב אהנַא וַא ןאברממ ןאוָאו חיבסתו :רש טי

 םַכֹו .דוזפא םַהאֹוכ אר ןאשיאו דַמֲא דַהאוכ

 תכאס םהאוכ ונעמ אר ןאשיאו רש דנהאוכנ

 ָםאיִא ךננאמ ׁשֵנארַסַו : דידרנ דנַהאוכנ תספו כ

 רארק רַב ןמ ךוצה רד שָתעאמְג הרש ןישיפ

 תַבוקע שנארנ םַתְס עימָנ רבו דֶנאמ דנַהאוכ

 ןאשיא ךוכ וא ןאשיא םַכאחו : רינאסְר םַחאוב אכ

 דַהאֹוכ ןוריב ןאשיא ןאיִמ זַא ןאשיא ןאטלס הדוב
 דִיאיִב ןמ ךירזנ את .םנאדרגימ ברקמ ארואו דַמָא

 ךזנ דנכ תֶאְרִג הכ תסיכ דיוגימ דננאדכ אריז
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 גיש אל | ל איבנה הימרי באתכ
 בכ יאדכ ןמו דוב דיהאוכ ןמ םֹוק אמשו :דיא ןמ

 ג דנואדכ ָךירש דאב ךנא : דוב םהאוכ אמש

 דָיִאיִמ ןוריב תכַכ יאה דאב רֶרגו בצנ ָתַדְח אב

 רכ דנואדכ את :דרוַא םוגה ןארירש ךס רב הב

 ראּותסאו דַרואִנ אֵגְב אר דוכ לֶד תאריברַת

 ַםאיִא רַד תשנ רַב דהאוכנ וא םשכ ַתַדָח דיאמרֿפנ

 :דימהֿפ דיהאוכ ארניא רַכֲא

 אל כאב
 א ימאמת יארכ ןמ ןאמְז ןא רֶד רָיוגימ דנואדכ

 ןמ  םוק ןאשיאו דוב םהאוכ לֵאָרְׁשִי ליאבק
 ב זַא הכ ימֹוק דיוגימ ןינְג דנואדכ :דוב דנחאוכ

 ימאגנַה דנתפאי ץַַפ ןאבאיִב רַד דנָתְסַר רישמש =

 יהאנ םארָא לֶאְרַשְי יארְב את םַתֹפַר ןמ הכ
 ג רֶהאמ ןמְב רוד יאָג וַא דנואדכ :םַנכ אריַפ

 םתשאד תפוד ארת ילזַא תכחמ אב (תפנו) רש
 ד יִא :םֵרומְנ בדג תַמחַר הב ארת תַהְג ןיא זַא

 םַהאוכ אנב ריד ךאב ארת לֶאָרֹׂשִי ָהָרכאב
 ףד אב רניד ךאבו דש יהאוכ אֹנְב ותו דרכ

 ןיקב .רדו תסארַא יהאוכ אר ןתשיוכ דוכ יאה

 ה רעד ָךאב :דַמֲא יהאוכ ןוריב ןאבְרטמ יאה
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 ל איבנה הימרי באתכ יש
 הָדּוהְיו לֵאָרְׂשִי רוכ םֹוק ןאריסַא הכ רִיָאימ ימאיִא

 אר ןאשיא דיוגימ דנואדכו דוא םהאוכ זאב אר

 םהאוכ זאב םַא הדאד ןאשיא ןארדפָב הכ ינימזב

 תסַא ןיאו : דנרוַא ףֹרצַתְב ארנָא את דינאסר ד

 הָדּוהְו לֵאָרְׂשִי הראב רד דנואדכ הכ ימאלב
 יאדצ דיוגימ ןינג דננאדכ ארז : תסַא התֿפג ה

 לָאוס :יִנ יתַמאלְסו תסַא ף\5 םידינש שאעתרא ו
 דאלוא רוכל איִא הכ דייאמנ .הטחאלמו דינכ
 לֶּתַמ הכ םניבימ אר דרמ רַה ארָנ ספ דיאזימ

 הדאהנ ׁשֵרמַכ רַב אר דוכ תסָד דָיאזימ הכ ינז

 יאו + תסָא הרש לֵדַנמ ידרוב אה הרהנ ַהַמַהו +

 ןַא לְתַמו תא םיטע תרנָא הכ ארז אמ רב

 א אֹמַא תסַא בקעי יגנת ןאמז ןָאו תסינ ירגיד

 דָיגגימ תֹואַבְצ הֹוהֹּו : תפאי דהאוכ תאְגְנ ןַא ח

 םהאוכ תנדרנ וַא ארוא גי װרנָא רד הניארַה

 ןאבירגו תכיסג םַהאֹוכ ארת יאה דנבו תַכְׁש

 :תכאפ דנהאוכנ דוכ הדנב ארוא רגיד ראב

 אר דִוָּד שיוכ האשדאפו הָוהְי דוכ יאדכ ןאשיאו ט

 דנהאוכ תַמדַכ םנאזיננַא ימ רב ןאשיא יארְב הכ

 בקעי ןמ הדנב יִא הכ דיוגימ דנואדכ ספ :דרַכ י

 ןמ ךעא אריז שאבמ ןאפארַה לֵאָרֹשִי יִאְו רַתַמ
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 ל איבנה הימרי באתכ

 יריסַא ןימֶז זַא ארת תיַיִרדו רוד יאָג וַא ארת

 רד הדומנ תענארמ בקע דינאהר םַהאֹוכ ןאשיא

 דַהאֹוכנ ארוא יסַכו דוב דהאוכ תייְנְמַאו תייהאפר
 םתסה ות אב ןמ דיוגימ דנואדכ אריז : דינאסרַת

 הכ אראה תמא עימנו םשכב תאֵנְנ ארת את

 ףלַת םתכאס הדנכארפ אהנָא ןאימ רַד את
 הכלב דומָנ םַהאֹוכַנ ףלַת ארת אֹמַא דרַכ םהאוכ
 יב ארתו דרכ םהאוכ בידֲאַה ףאצנַא הב ארת

 דיוגימ ןינָג דנואדכ אריז : תשארג םַהאֹוכֵנ אמ

 ךלהמ ות ָתַָברַצו רילפ אנ ןאלע ות תַחאֹרְג
 דַהְד לֵציֿפ ארת יועד הכ תסינ יסכ + רשאבימ
 הדנשכב אֿפַש יאה אוד תָיארְבְו יבאי םאיִתְלֶא את
 רד הדרכ שומארפ ארת תנאתסוד עימג : תסינ
 ארת הכ אריז דניאמנ ימָנ יסרפ לאוחַא ות ָהְראב
 ָתְרַתַכ בבסב ימחב יב ָבידֶאַתְבּו ןמשד הָמדַצְב
 : םא התבאס אלַתְבִמ תנאהאנג יִתדאיזו תנאיצע
 ךרד ייאמנימ דאירפ דוכ ַתַחאֹרִנ ָהְראב רַד אר
 תנאיצע יִתְדאיז בַבסְב תסַא רידַפ אנ גאלע ות

 :םַא הדרַכ ותב אראה ראכ ןיא תנאהאנג ָתְַרַַכו

 הדיעלב דנעלַב ימ ארת הכ ינאנָא ןירב אַנְב
 דנרָוָאימ גנַתְב ארת הכ ינאנַאו רש דנַהאֹוכ
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 מכ איבנה הימרי באתכ הש
 ןאשיא וַאו : תשכ דהאוכ אמש ךוצח רד אר בכ

 דנשאבימ לָבָב רד הכ הָדּוהְי ןאריסא יִמאֹמְת יארְב
 לֶתָמ ארת דנוארכ הכ תפג דנהאוכ התפר תנעל
 רד אר ןאשיא לָבַב האשדאפ הכ בָאחַאו והָיְקְרַ
 לֵאָרׂשִי רד ןאשיא הכנוג + דנאדרגְב דינאזוס שָתֶא
 אנז דוכ ןאגיאסמה ןאנז אבו דנדומנ תקאמַח

 רמא .ןאשיאב הכ אר ימאלְכ ןמ םפָאְבו דנַדרַכ

 דיוגימ דנואדכו דנתפג הנאבדאכ םדוב הדומרֿפנ

 יִמְלְחַנ ּוהָיִעְמְשו : םתסה רֶהאשו ףראע ןמ הכ דכ
 לָארש ואדכ תּואָבַצ הֹוהְי :וגְב הדרַכ באט אר הכ

 ליאסר ות הכ יא ןַא זַא דיוגימ ןינָג הדומנ םלָכַת
 דנַא םלׁשּורְי רד הכ םק יִמאמְת רונ דוכ םסָאְב
 ןאנהאכ עימְג דזנו ןהאב הָישעַמְרַּב הָיְנַּפִצ ךזנו

 עֶדיֹהְי יאָגָב ארת דנואדכ הכ :יתפג הדאתסרפ

 הנאכ רב את תסָא הדומנ בצנ תַנאהָבְב ןהאכ

 הכ ןונגמ ץבש רה יארב רישאב אלו .דנואדכ
 אה הדנכ רד ארוא את דיאמנימ יבנ אר ןתשיוכ

 יִתתְנע ּוהָיְמְרִי ארֶנ ןָאלַא ספ : ידנַבְב אה רינו מ
 ךיבות דואמנימ יבָנ אמש יארְב אר דוכ הכ אר

 הדאתסרפ לֶבָבְב אמ ךזַנ וא הב אריז :ינכ ימָנ חנ
 םַפ דימאָננַא רהאוכ לֹוטְב יריסַא ןיא הכ תֿפג
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 טש ל ,טכ איבנה הימרי באתכ
 סרג אה גאבו ריוש ןכאפ הדרכ אנָּב אה הנאכ

 טכ ןהאכ הָינַּפְצְו : דירוכב אר אהנָא ָהְוימ הדומנ

 ל ספ : דנא יִבָנ ּוהָיְמְר ה שונב אר הלאסר ןיא
 אל ךזנ : תפג הרש לזאנ הָימְִי רב דנואדכ אל
 רד דנואדכ הכ וגב הדאתסְרפ ןאריסַא עימנ

 הִעַמַׁש .הכנונ דיוגימ ןינָג יִמְלְחִנ הֶיִעַמַׁש ראב

 הדאתפרֿפנ ארוא ןַמו דנכימ תֹובנ אמש יארְב

 דאמַתְעא גורדב הכ דראדימ או אר אמש ואו םַא

 בל ןמ ךניא דיוגימ ןינְג רנוארכ ןירַּב אֹנְּב : דייאמנ

 םהאוכ תוקע יו תַידװ יִמאָלֲחְנ הֲעַמַׁש רַב

 ןכאפ םֹוק ןיא ןאיִמ רד הכ יִסֵכ שיארְבו דינאסר

 ןַא וא  דיוגימ דנואדכו דנאמ דַהאֹוכנ דרשאב

 רַהאוכַנ םנכימ דוכ ַםֹוק יארב ןַמ הכ אר ינאפְחַא

 הנתֿפ ןאנככ דנואדכ ָהְראב רד הכ אריז דיד

 , :תסַא התפג זיגנא

 ל באב
 א לזאנ ּוהָיְמְ רב דנואדכ ְבְנאָג זַא הכ ימאלְכ

 = ב ןיִנָג הרומנ םלָכַת לֵאְרְׂשִי יארב הֶוהְי : תפג הרש
 םַא התפג ֹותְב ןמ הכ אר ינאנכס מאמת דיונימ

 ג ךניא דָיוגימ דנוארכ אריז : םיוָנָב יראמוט רד
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 מכ איבנה הימרי באתכ וש

 ןאשיא ןמו דננכימ תֹֹובַנ הנאבדאכ ןמ ַםסַאָב אמש

 תְדמ ןוג דַוגימ דנואדכו :םַא הדאתסְרֶפִנ אר

 דֶקָפַת אמש וַא ןמ רוש ירֿפס לָבָב לאס ראתפה
 אמש יארְב הכ אר וכינ ןאנכסו דומָנ םהאוכ

 אר אמש הכ ןיאָב דאד םהאוכ םאננַא םתפג

 דנואדכ אריז :דרוַא םהאוכ זאב ןאכמ ןיאְב אי

 םראד אמש יארְב הכ אר יאה רכֿפ דיוגימ

 הנו דשאב ימ יתָמאלָס יאה רכֿפ הכ םנאדימ
 ארמו : םשכב דימא תַרָכַא רד אר אמש את ידב בי

 דרכ דיהאוכ ערצת ןמ ךזנ הדמָאו דנאוכ דיהאוכ

 דיהאוכ אֹרַמֹו : דומָנ םהאוכ תַבאְנֲא אר אמש ןמו גי

 דייאמנ ָנָתכִג דוכ לד ימאמתב ארמ ןונו דיבלמ
 .ארמ הב דיוגימ דנואדכו : תפאי דיהאוכ ארמ די

 םהאוכ זאב אר אמש ןאריסַאו תֿפאי דיהאוכ

 עימג וַא אר אמש הכ דיוגימ דנואדכו דרנַא
 רד אר אמש הכ יאה ןאכַמ ָהַמַה זַאו אה תַמא

 אר אמשו דומְנ םַהאֹוכ עמג םַא הדנאר אהנָא

 םַהאֹוכ זאב םַא הדאתסרפ יריסַא הב הכ יאָג א

 אמ יאְרְב דנואדכ ריתפג הכ ורנָא זַא :דרוֲא ומ

 דנואדכ ספ : תפָא הדומנ תועבמ איִבְנַא לָכָב רַד זט

 תסַא התסִׁשנ דִוָד יִכְכ רב הכ יהאשראפְב
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 מכ איבנה הימרי באתכ

 ינעי דננָכאפ רחש ןיא רד הכ ימוק ימאמתבו

 יריפא הב אמש הארמה הכ אמש ןארדארְב

 ןינָנ תּואָבַצ הֹוהְי ילַב + ריוגימ ןינָג דנַא התֿפרנ
 ןאשיא רַב אר אבו טחקו רישמש ןַמ ךניא דיוגימ

 דב יאה ריִננַא לֶּתָמ אר ןאשיאו ראתסרפ םהאוכ
 : תכאס םהאוכ דרוכ ןאוָתַנ ידב זַא אר אהנָא הכ

 םהאוכ בקאעֶת אבו טחקו רישמָשְב אר ןאשיאו

 םהאוב שוושפ ןאהָג ךלאממ מג ןאיִמ רדו דומנ
 אר ןאשיא הכ יאה תַמא ַהַמַה יארְב את תכאס
 הרָבסַמְו תֶשהְדְו תנעל םַא הדנאר אהנָא ןאיִמ רד
 אֹרַמ םאלָכ ריוגימ רנואדכ הכנונ : דנשאב ראעו

 ןאשיא ָךנ איִבנַא  דוכ ןאגדנב ַהֵטסאוָב הכ

 התסאכ רַב רוז חבצ הכנָא אב דנדינשנ םדאתסֶרּפ

 אמש הכ דיונימ דנואדכ אמא םדאתסְרַפ ארנַא

 םלָשּורְי זַא הכ ינאריסַא מנ יִא אמשו + רידינָשנ
 : דיונשב אר דנואדכ ָםאֹלְכ םדאתסרֿפ לֶבָבְב
 בָאְחֶא ָהָראב רד לֵאָרְׂשִי יאדכ תֹואָבְצ הוה
 יארְב הכ היֵׂשֲעמְרְב והיקדצ האב רו .הָיְלוקְרִּ
 ןינְג דננכימ תֹֹבנ הנאבראכ ןמ םפאב אמש

 רַצאָנְדַכּובְנ ָתפַדְב אר ןאשיא ןמ ךניא דיוגימ

 ןאשיא ואו דרכ םהאוכ םיִלֹפַת לֶבָּב האשדאפ
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 טכ ,חכ איבנה הימרי באתכ
 ןינָהֶא יש ןמ דַונמ נג לֵאָרְׂשִי יאדפ תֹואָבְצ
 את םדאהָנ אה תמא ןא ָעימְג ןררנ רַב

 דניאמנ תמדכ אר לֶבָב האשראפ רַצאָנְדבּובְ
 תאנאָוַח זנו דומנ דנהאוכ תמדכ ארוא ספ
 יבָנ ּוְמְי האגנָא :םדאד ֹואְב אר ארחַצ
 ארת דנוארכ שב הָיננַח יִא תפג יבָנ הֶיננַהְב
 או אר םֹוק ןיא ות הכלב תסַא הדאתסרֿפנ
 ןירב אֹנְב :דאמָנ לבכות נדב הכ יראדימ
 ןיא יור זַא ארת ןמ ךניא ריוגימ ןינְג רנוארכ

 רֶרמ יהאוכ לאסמַא ותו םזאדנַאימ רוד ןימו
 : יתפג דנואדכ ְךַצְב זיננַא הנתפ ןאנככ הכ אריז

 יבָנ הָננַה לאס ןאמַה םֹתפַה האמ רד ספ

 : ררמ

 טב באב

 זַא ּיבָנ ּוהָיְמְִי הכ יהָלאְר ןאננט תַֹא ןיא
 איִבְנַאְו ןאנהאכו ןאריסַא ךיאשמ היקב מ םלָשּורְ
 לבב םֶלשּורָי זַא רַצאָנְכובְנ הכ ימוק מאמת
 הכנָא וא רעב : דאתסרפ דוב הדדב יריפָאְב
 ןארורסו ןאיארַס הגו הכלַמו האשדאפ והְְנכ
 םלָשּורי זַא ןארנ ןַהָאו ןארנ תענצו םלָשּוריו הָדּוהי
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 הש טכ איבנה הימרי באתכ

 ג הָשָעְלֶא תַרְב (ארנָא ספ) + דנדוב התפר ןוריב
 האשדאפ והָיקרצ הכ הָיְקְלַח ןְב הָירמו ןֿפשדוב
 לָבָב האשראפ רַצאָנְדַכובנ ךזנ אר ןאשיא הָדוהְ
 הָוהְי : תג (הדֹומנ לאסרַא) דאתסרפ לבב
 ןמ הב ינאריסַא יִמאמְתְב לֶאְרְשי יאדכ תּואָבְצ
 םֵדאתְרֿפ יריסַא הב לבב םלשור א אר ןאשיא
 ןכאפ אהנָא רד התֿכאס אה הנאכ : דיוגימ ןינ
 אר אהנַא המ הדומְנ סרג אה נאבו דוש

 םֶהְב ןארַהכדו ןארספ התֿפְרְג ןאנז : דירוכב

 ןאֹרַתְכדו דיריגב דוכ ןארסֿפ יארב ןאנזו דינאפר

 ןארַהֿכדו ןארסְפ את ; דיהָרְב רַהְושְּב אר דוכ

 :דידרגנ םכו דיוש דאז \ אָגנָא רו דנָיאזב
 הב ןָאב אר אמש הכ אר רחש ןָא :ִתַמאלְסו

 רנואדכ ְךמ שיארֶבו דיבלמב םַא הדאתסרפ יריפַא
 אמש ןָא .ִתַמאַלְס רד הכ אריז רייאמָנ תַלֲאפַמ
 תֹואָבְצ הוה הכ ארז :דוב דַהאֹוכ יתָמאלְס אר
 יאיִבַא הכ דיראדנמ דיונימ ןינָג לֵאָרְׂשִי יאדכ
 אמש ןאריג לאפו דנא אמש ןאימ רד הכ אמש
 ןאשיא אמש הכ יאה באוכבו רנַהְד בירְפ אר אמש

 ׁשוג דנעבְב אר אהנָא הכ דיראדמ או אר
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 חכ איבנה הימרי באתכ בש

 חכ באב

 והיקדצ תנטלפ יאֹדֲתְבֲא רַד לאס ןאמַה רו = א
 םראהָג לאס זַא םְננַפ האמ רד הָדּהְי האשךאפ
 ןעַבַּג א הכ יבֵנ רּוַעְדְב הָיננְר הכ רש עקאו
 ןאנהאכ ךוצה רד דנואדכ ַהנאכ רַד אמ דוב
 תֹואָבַצ הָוהְי : תפג הדרכ באטכ םוק מאמת
 התפגו הדומָנ םלכת ןומצמ ןידב לֵאָרְׂשִי יאדב
 ;םַא התסַכׁש אר לָבָב האשדאפ גי ןמ תסַא
 ואה ףרט המה ןמ לאס ד יאצקנא זַא דַעַב
 לָּבַב האשְדאפ רַצאְנדַכּובְנ הכ אר דנואדכ הָנאכ
 זאב אָג ןיאב דרב לָבָבַב התפְרג ןאכמ ןיא זא

 ב הני ןמ דיוגימ דנוארכו : דָא םהאוכ ד
 הָדֹוהְי ןאריסַא עימו הָדּוהְי האשדאפ םיקיוחי

 םהאוכ זאב אָגניִאְּב דנַא התפר לַבָבב הכ אר
 םהאוכ אר לָבָב האשראפ גי הכ ארז ררוָא
 רד יבָנ היננַח הב יִבְנ ּוהָיְמְרִח האגנָא : תסכש
 ַהָאֹכ רד הכ ימֹוכ ימאמתו | ןאנָהאכ רוצה

 יִבָנ ּוהְמְי ספ + תפג דנדוב רַצאה דנואדכ
 תַנאנככ דנוארכו דנכב ןינג דנואדכ ןַמֲא תֿפג
 דיאמְנ ראותסא ידרַכ תֹבִנ אהנָאְּב הכ אר
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 גש חכ איבנה הימרי באתכ
 לָבָב זַא אר ןאריפַא עימו דנוארכ ָהְנא5 ףורטו
 ז הכ אר םאלכ ןיא ןכיל : דרואיִב זאב אָננֵאְב
 : ןנשָב םיוגימ :םוק יִמאמת עמסבו ות שוגב ןמ
 לבקו ןמ וַא לבק םידק ןאמז א הב ןאיבנַא
 ראיסָב יאה ןימָז האב רד דנַא הדוב ות א
 הדרכ תַובנ אבו אלַבו גנב םיטע ךלאממו
 דנכ תַבנ יִתַמאלָסַב הכ יבָנ ןָא אמָא :דנַא
 יבָנ ןָא האננָא דדרג עקאו יֵבְנ ןָא םאלְכ רגַא
 הקיקח לא יַפ דנוארכ הכ דש הַהאוכ ףורעמ
 אר גי .יִבָנ הננַר סַפ : תסַא הדאתסָרְפ ארוא

 :תסַכׁש ארנַא התֿפְרְג יבָנ והְיַמְרִי ןדרג וַא

 תפג הדרכ באטְכ םוכ מאמת ךוצהב הִינֵנֲחו

 רַצאָנְדכּובְנ 3% רט ןימַהְב ריוגימ ןינג דנוארכ
 לאס וד יאצקנָא זַא רעב אר לָבָב האשראפ
 ּוהיִמְרו תפכש םַהאֹוכ אה תַמא עימְג ןדרנ א

 הָיִננִח הכנַא וַא דעַו : תפר דוכ ָהארְב יִבָנ

 דוב התסכׁש יִבָנ ּוהְיְמְרִי ןדרנ וַא אר גי יִּבַנ

 : תפג הש לןאנ ּוהיִמְִי הב דננאדכ םאלב
 ג דַוגימ ןינְג דננארכ וגְּב אר יִבָנ הָיְננחו ורב

 ג אהנַא יאָנְב אֹמַא יתסַבָש אר יבוָג יאה גי

 די הָוהְי הכ אריז : תכאס יהאוכ אר ןיִנַהָא יאה
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 זכ איבנה הימרי באתכ

 ךוכ ןימז רד אר תַמא ןָא הכ ריוגימ דננארכ

 רד הדומנ ערֶז ארנַאו תכאס םַהאֹוכ םיקמ ןאשיא

 האשדאפ ּוהָיִקְדַצ הבו : רש דנחאוכ ןָכאס ןַא ב

 םתפג הדרכ ןאיב אר ןאנכס ןיא ָהָמַה הֶדּוהְ

 לֵב האשדאפ 6 רז אר דו יאה ןדרג
 את דײאמנ תַמְדַכ ארוא וקו ארואו דיראדגב

 טחקו רישמשב תַמְוקו ות ארֶנ :דינאמב הדנז

 ימוק ַהָראֹב רד דננאדכ הכנאנג דירימב אבו

 התפג דיאמננ תַמְדַֹכ אר לָכָב האשראפ הב
 אֹמְׁשְב הב יאיִבנֲא ןאנככְב דיריגמ שוגו : תסַא די

 אריז דייאמנמ תַמְדֹכ אר לָבָב האשדאפ דניוגימ

 : דננכימ תוובנ הנאבְדאכ אמש יארְב ןאשיא הכ

 םדאתסרפנ אר ןאשיא ןמ דיוגימ דננאדכ אריז ומ

 את רננכימ תוובנ :גורדב ןמ םסָאָב ןאשיא הבלב
 הכ איִּבנַא אב אמשו םָנכ ןארְכָא אר אמש ןמ

 : דיוש ךאלה רדַעאמְנ ימ  תוובנ אמש אב
 הררכ באטכ זינ םוק ןיא יִמאמתו ןאנָהאכבו

 ןאנכסְב דיריגמ שוג דיוגימ ןינְג דננאדכ םתפנ

 רניוגימ הדרכ תֹֹבַנ אמש יארְב הכ יאיִבנַא

 יתדמ ךדנא וַא רעַב דנוארכ ָהנאכ ףורט ךניא

 ןאשיא הכ אריז רש רַהאוב הדרוָא זאב לָבַב זַא
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 אש זכ איבנה הימרי באתכ

 וי אר ןאשיא :דננכימ תַובַנ אמש יארְב הנאבדאכ
 תַמְרַכ אר לָבָב האשדאפ הכלב דירינמ שוג
 בארַכ רהׁש ןיא אְרְנ דינאמְב הדנז את דייאמנ
 םאלכו דנשאב ימ איִּבנַא ןאשיא רנאו : דרש

 הָוהְי וַא ןָאְלַא ספ תא .ןאשיא אב דנוארכ
 רד הכ יפורט את דננכב אָערֶתְסֶא תֹואַבַצ

 םלְׁשורו הָרּוהי האשדאפ ַהֵנאֹכ רַדו דנוארכ האב
 הָוהְי הכ ארז :  דושנ הדב לָבָבְב תסַא יקאב

 הָנאיִרַדְו אה ןותס ָהָראֹב רַד דיוגימ ןינְג תֹואַבצ

 יקאב רהַׁש ןיא רד הכ יפורמ ךיאסו אה היאפו

 כ אהנָא לָבָּב האשדאפ רַצאָנְדּובְנו + תפָא הדנאמ
 הָדּוהְי האשדאפ םיקיוהי ןב ּוהָינָכַי הכ יניח אר
 םלשורי וא אר םלָׁשּרּו הָרּוהְי יאפרש עימנו
 אכ תֹואָבַצ הָנהַי הכ יתסההב : תפְרִננ דרב לָבָבְב
 ַהְנאֹכ רַד הכ יפורמ ןיא ָהְראב רד לֶאְרְי יארכ
 םלָשּוריו הָרּוהְי האשראפ ַהנאֿכ רַדו  דנואדכ
 ככ אהנָא הכ :רוגמ ןינְנ תסַא הדנאמ  יקאב
 את  ריוגימ דנואדכו רש דנַהאוֿכ הדרב לָבָבב

 אָגְנָא רַד םִיאֹמִנ רקֿפַת ןאשיא וא הכ יור

 ןוריב אר אהנַא ןָא זַא דעו .דנאמ רנַהאוֿכ
 : דֶרֹוָא םַהאֹוכ זאב ןאכמ ןיאְב הדרוָא

 ח -

 ט -
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 וכ | וכ איבנה הימרי באתכ חצר
 רישמָשְב ארואו רנרינאפר האשראפ םיקיוהי ָךזנ
 פאנ לא םאוע ןאתפרבקב ארוא ןֵרַב התשב

 הימי אב ןֿשְרְב םָקִחֲא תפד ןכיל : תכאדנא דכ
 ארוא הכ דנראפסנ םוק ָתַרְב ארוא את דוב
 = + דננאפְר .לתֶקְּב

 וכ באב

 והישאי ןֶב  םיקוהי תנטלס אַתְבַא רד א
 דנוארב בנאנ זַא םאלַכ ןיא הָדּוהְי האשראפ

 ןינג ןמב דנואדכ :תֿפנ הרש לזאנ ּוהָיְמְר רַב ג
 אהנַאו זאפב דוכ יארְב אה גו אה דנב תפג

 ךזנ אר אהנָאו : ראדנְב דוכ ןדרג רַב אר

 יִנָב האשדאפו בָאֹומ האשדאפו םֹודָא האשדאפ
 ינאלופר ָתסדב ןודיצ האשדאפו רצ האשדאפו ןומע
 דנַהאוֿכ הָרּוהְי האשדאפ ּוהיקְרצ ךזנ םלָשּוריב הכ
 ןאשיא ןאיאקָא יאֹרְב אר ןאשיאו + תַסרַּפְב דַמָא
 ןינָג לָארְׂשִי יארכ תֹואָבצ הֶָוהְי וגב הרומרפ רמַא
 ןמ :דיגְב ןומצמ ןידב דוֿכ ןאיאקֲאְב ריוגימ
 דננמז ור רב הכ אר תאנאויחו ןאסנָאו ןאהָנ
 םַדירֿפַא דוכ ָהְתשארפַא יוזאבו םיטע תקְב

 :םדישכב דַמָא דנסָּפ ןמ רטנ רד הכ רַהְב ארנָא
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 וכ איבנה הימרי באתכ

 הָדְַב ָתַדְב אראה ןיִמְז ןיא מאֹמְת ןַמ ןָאלַאו
 זינו םדאד לָבָב האשדאפ רַעאָרְדַכּובְנ דוב
 ארוא את םדישכב ואַב אר ארהַצ ָתאנאויַח

 ׁשֵרַכפו ארוא אה תמא יִמאמתו : דניאמְנ יגַדְנַב

 יתקו את דומנ דנַהאֹוכ תַמְרְכ אר ׁשֹרכפ ספ

 ראיסַב יאה תַמא ספ דַפְרְב זינ וא ןימז תַבֹונ הכ
 דנהאוכ דוכ ָהֶדנְב ארוא םיטע ןאהאשדאפו

 יתמא רה הכ רש דהאוכ עקאוו : תכאס

 תַמְדֹכ אר לָבָב האשראפ רַצאָנְדכּובְנ הכ יתַבְלִממו
 לבב האשדאפ 3% רז אר שיט ןררנו דניאמננ
 רִשמַׁשְב אר תמא ןֶא הכ דיוגימ דנואדכ דנראדננ
 אר ןאשיא את דאד םהאוכ אס אבו טחקו
 הב אמש אמַאו :םשאב הררכ ךאלַה וא תסדב
 ןארחאסו ןאג הדנניב באוכו ןאריג לאפו איִבנֲא
 דנַוגימו דננזימ ףרַח אמשב הכ רוב ןארג ודאנו
 ; דיִריגַמ שוג דייאמנמ תַמְדַּכ אר לבב האשדאפ
 תֹובנ הנאבלאכ אמש יארְב ןאשיא הכ אריז
 דנָיאַמְנ רוד אמש ןימְז זַא אר אמש את דננכימ

 : דיוש ךאלַה את םזאס הדנכארפ אר אמש ןמו
 וי רז אר דוכ ןדרנ הכ יתמא ןֶא אמא

 דניאמנ תַמְדַ ארואו דנְראלְגְב לָבָב האשדאפ
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 וכ איבנה הימרי באתכ

 הכנאנג אריז תַא לתק בנֹותְסמ ןיכש ןיא דנתפג
 תעבנ רהש ןיא ףאלָבַב רידינש רוכ יאה שוגב
 אר םוק ימאמתו ןארוְרַפ עימָג ּוהּיְמְרִי ספ + דרב

 הדאתסרֿפ ארמ דנואדכ תפג התכאס בטאכמ
 ָךָצְב דידינש הכ אר ינאנככ ַהָמַה את תסַא

 ספ + םיאמְנ תֹובנ רהש ןיא ָךָצְבו הנאכ ןיא

 ריײאמְנ חאלצָא אר דוכ לאמעַאו אה האר ןָאלַא
 דנואדכ את דינׁשְב אר דוכ יארכ הָוהָי לוקו
 הדומרֿפ אמש ָהְראב רד הכ יאלְב ןיא א
 ַתֹכַד רד ךניא ןמ אמא : דש ןאמישפ תסא

 דנפפ אמש ְךַמְנ רַד הָננָא קפאומ םַתֹכַה אמש

 ארמ אמש רַנַא ןכיל :דירָא .לָמעְב דָיָא .באוצו

 יהאנג יב ןוכ הכ דינאדְב ןיקָי .דינאסר לתקב

 רָראֹו שנאנָכאכו רהַׁש ןיא רבו ןתשיוכ רַב אר

 ָךמ ארמ דננאדכ "תקיקח ארז דרוַא דיהאוכ

 אר ןאנֿנכ ןיא המה את תסַא הדאתסרפ אמש

 ימאמתו אסַאֹור האגנָא : םנאפָרְב אמש וגב

 דרמ ןיא הכ דנַהֿפג איִבנַאו ןאנָהאכְב םוק

 אמ !אדכ הָוהְי םסָאְב אריז תסינ לתק ָבגותסמ
 ןימז ךיאשמ זא יצעַבו : תסַא התפג ןכס אֹמְב

 הדרכ באטְּכ אר םֹוק תעאמ) מאמת התסאכ רַב
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 וכ איבנה הימרי באתכ

 והיקזח ָםאיִא רד יּתָשרומ היִכיַמ הכ : דנתפנ

 הָדּוהְי םןק יִמאמְתְבו דרכ תֹוֹובנ הָדוהְי האשדאפ

 הכ דיונימ ןינְג תֹואָבְצ הֹוהְי תפג הדומְנ םלַכַת

 זצר

 חי

 - םֶלָשּורְו דרכ דנַהאוֿכ ראיש העכזמ למ אר ןויִצ
 לגג יאה ידנלבְב הנאב ןיא ַהוכ הרש בארכ
 האשדאפ והיכה איִא = : ריררנ רַהאוכ לַרבמ

 הכלב יִנ דנתשכ ארוא הֶרּוהְי מאֹמְתו הָדהְ

 רומְנ אָערֶתְסַא דננאדכ ָךזנו דיִפרַתְב דנואדכ וַא

 ןאשיא ַהָראֹב רַד הכ יאלַב ןַא זַא דנואדכו
 ימיטע יאלַב אמ ספ רידרג ןאמישפ רוב התֿפנ

 יצכש זינו :דרנָא םיהאוכ דָראו דוכ ןאג רַב

 דוב םיִרָעָי תירק וא והְיֲעַמְׁש ןְב םאנ . ּוהיִרּוא

 רהש ןיא ָךְצְב ֹואְו דרַכ תֹֹובנ הֹוהְי םאנב הכ

 תוובנ ּוהָיְמְרִי ןאנככ ָהַמַה קֿפאומ ןימז ןיאו

 שנאעאגש עימו האשדאפ םיקיּוהי ןוָו : דרכ

 האשדאפ דנָרינש ארוא ןאנכס שנארנרכ יִמאמתו

 דינש ארניא ּוהָיְרוא ןוו .דומנ וא ןאג דצק
 םיקיוהיו :  תפר רֶצְמ הב הררַכ רארֿפו דיִפרַתְב

 ןֶתְְלֶא נע דאתסָרֿפ רֶצַמ הב ןאפכ האשדאפ
 : (דאתסֶרפ) רֶצְמְּב וא אב אר רֿפנ דנָנו רֹובָכעְדָּ

 ארוא הדרָוָא ןוריב רַצַמ זַא אר ּוהָיִרוא ןאשיאו
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 וכ , הכ איבנה הימרי באתכ רצר

 ךאירפ ןיה : דוב דהאוכנ הלָנ יאסַאור יאֹרְב רַפַמו יל

 ול

 עַתרַמ רנואדב אריז הלג יאסַאֹור הָרענו ןאנאבש
 עַתרַמו : תסַא התבאס ןאריו אר ןאשיא יאה
 בארכ דנואדכ םשפ תדחה בבסב יתמאלס יאה

 ךרת אר דוכ הָשיב ריש לָתַמ : תסַא הרש חל

 א

 םשכ בבסב ןאשיא ןימז הכ אריז תסא הדרכ

 הרש ןארו ׁשַבֹצֹנ ַתדַח בבסבו הדננכ ךאלַה
 : תסַא

 וכ באב

 יהׁשאיִוְב | םיקהי תנטלס יאַתְבַא רד
 דנואדכ ָבֵנאָג וַא םאלְכ ןיא הָדּוהְי האשראפ

 ןחצ רד דָוגימ ןינג דנוארכ | : תפג הדש לזאנ ב

 ג

- 

 יאה רהש ימאמת ָרצְבו תסיאְב דנואדכ ָהְנאכ

 דנָיִאימ תַדאבָע יארְב דנוארכ ָהְנאֿכְב הכ הָרּוהְ

 הכ םדומרפ רמָא ארת הכ אר ינאנכפ המה

 דנונְׁשִב יאש :ןכמ םַכ ינבכו וגב יוגב ןאשיאָב

 וא את דדרג רב שיוכ דב האר וא םכרהו

 לאמעא נסב הכ םַא הדומנ רצק ןמ הכ יאלב

 ספ :םדרג ןאמישפ םָנאפָרְב ןאשיאב ןאשיא רב

 רֵנַא דיאמרֿפמ ןינָג דנואדכ וגב אר ןאשיא
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 הצר וכ איבנה הימרי באתכ

 אמש שיפ הכ ןמ תַעירָש רַֹו דיהָרַנ שוג ןמְב

 ה םנאגָדנַב ַםאֹלְכ רֶנַאּו :דײאמנַנ ךולפ םַא הדאהנ
 םַדאתְרְפ אמש ָךזנ אר ןאשיא ןמ הכ אר איבנַא

 רב דוח חבצ ןמ הכנא אב דניאמננ תעאטָא

 אמש אֹמַא םַרֹומְנ לאסרַא אר ןאשיא התסאכ

 ו הלש לֵתַמ אר הנאכ ןיא האננָא :דיתֿפרגנ שונ
 תמא עימְג יארְב אר רהש ןיאו תכאס םהאוכ |

 ז איִּבנַאו ןאנהאכו : דינאדרנ םהאוכ תל ןימְז יאה
 רד ּוהָיְמְרִי הכ אר ןאנככ ןיא םוק יִמאמתו

 ח וַא ֹוהָיָמְרִי וו : דנדינש תפג דנואדכ הָנאכ
 הדומרפ רומָאמ ארוא דננאדכ הָננֲא רה ןתפג

 ןאנָהאכ רש גְראּפ דִיוגְב םוק יִמאֹמְתְב הכ - דוב

 התַבלַא דנַתֿפנ התֿפַרְג ארוא םוק יִמאמְתו איִבְנָאו
 ט יתפג הדרַכ תֹֹובַנ הֹוהְי םסָאְב ארֶנ : דרמ יהאוכ

 רהש ןיאו רש רהאוכ הלש לתמ הָנאכ ןיא הכ
 םוק ימאמת םֿפ דידרנ דַהאֹוכ ןוכסמ רינו בארנ

 י ןוו +: דננש עמנ ּוהיִמִרי ךזנ דננאדכ ַהנאכ רד

 ָהְנאכ זַא .דנדינָש אראה זיִג ןיא הֶדּוהְי יאסַאור

 ָהְנַהַרְב הדמָא רב דנואדכ ָהְנאכב האשדאפ

 אי ןאנָהאכ ספ : דנַתֹמְׁשנ דנואדכ הנאכ ָךידג הזאורד

 הדרכ באמְכ אר םֹוק יִמאמתו אֹסַאֹור איִבְנַאְו
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 הכ איבנה הימרי באתכ בצר

 ןאהאשדאפ ָהָמַהְו רצ ןאהאשדאפ עימנו + ןומַע בכ
 אירד ףרט ןָאְב הכ יריאזג ןאהאשראפ הבו ןודיצ

 הכ ינאַגָמָהְבו זומו אָמיִתו דד הבו : דנשאבימ גב
 המהבו + דנשארתימ אר דוכ ומ יאה השוג דב

 יאה תמא ןאהאשדאפ ָעימגבו ברע ןאהאשדאפ

 ןאהאשראפ עימגבו :דננכא ןאבאיב רד הכ פלַתָמ הב
 ןאהאשדאפ הָמַהְו םַליִע ןאהאשדאפ המה יִרְמ

 בירק האפ לאמש ןאהאשדאפ עימנו + יֵדָמ וכ
 ימאמתבו דוכ רואנמ אב ךִי רַה רעב האוו
 ךשש האשדאפו דננימז יור רב הכ ןאהנ ךלאממ
 וגב ןאשיאְבו :דימאשָא דהאוכ ןאשיא זא רעב
 דישונב דיאמרפימ ןינָג לֵאָרְׂשִי יאדכ תּואָבְצ הוה
 רד ןמ הכ ירישמש וַא את דינכ יקו דיוש תסמו

 רנַאו :ריזיֿכנ רבו דיתפיב םתסרֿפימ אמש ןאימ חכ
 אבא שנדישונו ות תסד וא הסאכ ןתפרג וא

 ןינְג תֹואַבְצ הָוהְי וגב ןאשיאְב האננָא דניאמנ

 ןמ ךניא ארז :דיׁשֹונ דיהאוכ התבלַא דיוגימ טכ
 ןמ םסָאב הכ ירהש ןיא רַב אֹלַב ןדינאסר הב

 לאָב אמש איִאֹו דומָנ םַהאֹוכ עורש תַא ימסמ
 דיהאוכנ תבוקע יב דֶנאמ דיהאוכ תבוקע יב לכ
 ירישמש ןמ הכ דיוגימ תואָבְצ הָוהְי אריז דנא
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 גצר הכ איבנה הימרי באתכ

 ל ות ספ :םנכמ .רומָאַמ ןאהָג ןאנָבאס ץיִמָג רַב
 ןאשיאָב הדרכ תֹוֹובַנ ןאשיא רב ןאנכס ןיא ימאמתְב

 זַאו ךיאמנימ שרג :ןייִלָע .יִלָעַא וַא .רנואדכ ּוגְב
 עַתרמ ָךֵצְבּו דַהְדיִמ אר דוכ ןאוָא שיוכ סדק ןאבמ

 רוננַא הכ ינאנַא לתְמו דיאמנימ ׁשֵרֹג תַרָשְב שיוכ

 הרענ ןאהַג ןאנָכאס מאמת רַב דנרשפַא ימ אר

 אל אריז דיסר דַחאוכ ןימז יאה ןארַכְב ארצו : דנזימ

 רב ואו תפא יועד אה תמא אב אר דנואדכ

 אר ןארירׁשו דומנ רַהאוכ ירואד דַסג יד רַה

 .ןיא .דנוארכ לוק דרכ דהאוכ םילפת רישמשב
 כל תַמא וַא אלב ךניא תפג ןינָג תּואָבְצ הֶוהְי : תסַא
 ןארכ זַא ימיטע ךירש ךאבו דנכימ תֶיארְס תַמאָב

 גל זור ןַא רדו :רש דהאוכ התכיגנַא רב ןיִמְז יאה

 שרגיד ןארכ את ןימְז ןארכ וַא דנואדכ ןאגתשכ

 תפרג דנהאוכנ םתאמ ןאשיא יארב דוב רנהאוכ

 דומנ דנהאוכנ ןפדו דרכ דנהאוכנ עמג אר ןאשיאו

 רל ןאנאבש יִא : דוב דנחאוכ ןיגרס ןימז יור רַב הכלב
 הל יאסַאֹור יִאְו דירָוא רב דאירֿפו דייאמנ הלול
 הדיסר אמש ןרש התשכ םאיא הכ אריז רוטלנְב
 תמו תכאס םַהאֹוכ הדנכארפ אר אמש ןמו תכַא
 הל ןאנאבש רב אָגְלַמו :ראתפא דיהאוכ בוגרמ ףרפ
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 הב איבנה הימרי באתכ צר
 : םֶנאְרֶב אלב אמש רב אדאבמ דירואיַמ ןאַגיַהְב

 הכלב דידֹומננ תעאטַא ארמ דיוגימ רנוארב אמא ו

 יארְב .שיוכ יאה תסד לאמָעַא הב ארמ םשכ

 תֹואָבַצ הֹוהְי ןירב אֹנְב + דידרוָא ןאָניהְב דוב יאלְב ח
 דנואדכ :דידינשנ ארמ םאלכ הכנוָנ ריוגימ ןינָג ט

4 

 אי

 לאמש ליאבק יִמאמְת הדאתסרֿפ ןמ ךניא דיונימ
 לָבָב האשראפ רַצאָרְרַכּובְנ דוכ הרב אב אר
 שנאננאפ רַבֹו ןימָז ןיא רַב אר ןאשיא התפר

 דנשאבימ ןא ףארטַא הב הכ יאה תמא ָהָמַה רבו

 הדרכ ְךאלַה לכ לאָב אר אהנַאו דרנַא םהאוכ
 : תכאפ םֶהאוכ ידבָא יבארכו הרכסמו תשהד

 יאדַצו ישוכ ןאוָאו ינאמדאש ןאוָא ןאשיא ןאיִמ וזַאו

 גארְג יאנשורו איסא יאסו םורע יאדצו .דאמאד

 ןימָז ןיא ימאמתו : דינאדרַנ םהאוכ דובאנ אר

 דאתפה אה םוק ןיאו רש דַהאוכ ןאריוִו באר

 :דומָנ הנַהאוכ יגָנב אר לֵבָב האשראפ לאס
 לאס ראתפה יאצְקְנא זַא רעב הכ דיוגימ רנואדבו
 ןימז רבו תמא ןֶא רבו לָבָּב האשדאפ רב .ןַמ
 דינאפְר םהאוכ אר ןאשיא ַהאֹנג בוקע ןאיִנאדלב
 : תכאפ םֶהאוכ לַדַנמ ידבַא יבארַבְב ארנָאו

 ןָא רַצְב הכ אר דוב ןאנֿכֿפ ימאֹמְה ןימָז ןיא רבו ג
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 אצר הכ איבנה הימרי באתכ

 בותכמ באתְכ ןיא רד הָנ רה ינעי םא התפג

 אה תַמא ץיִמָג ָהְראב רַד ארנָא ּוהָיִמְרִי הכ תא
 די תמא הכ אריז :דרוַא םהאוכ תסַא הדרכ תוּובנ

 ַהָדֹנַב אר ןאשיא םיטַע ןאהאשדאפו ראיסֶב יאה

 לאעֿפַא קֿפאומ אר ןאשיאו תכאס דנַהאוכ דוכ
 תאפאכמ ןאשיא יאה תפַד לאמְעַא קֿפאומו ןאשיא
 וט ןֵמְב לֵאָרְׂשִי יארכ הָוהְי הב ורנאז : רינאסר האוב
 תפד זא אר בַצנ ןיא בארש ָהפאכ הכ תפג ןינְ

 ךזנ ארת הכ יאה תמא עיִמְגַב ארנַאו ריִנְּב ןמ

 וט הבו דנמאשאיב את : ןאׁשֹונְב םתפרֿפמ אהנַא

 םתסרפימ ןאשיא ןאיִמ רד ןמ הב ירישמש בבס

 זי זַא אר הפאכ ספ : דנדרנ הנאוידו דנוש ןאונ

 דנואדכ הכ יאה תַמא עימגבו םַתֹפַרְג דננאדכ תפד

 חי םלָשּוריב ינעָי :םרינאשונ דאתסָרֿפ אהנָא רֶזנ ארמ

 את שנארורכו שנאהאשדאפו הָרּוהְי יאה רהשו

 הכנאנְג תנעלו הייִרֹכסו תַׁשְהַרו יבארכ אר אהנָא
 טי ָהאשראפ העְרַּפְו : םנאררנ תסַא הרש זורמָא

 כ עימו : שמוק ימאמתו שנארורסו שנאגדנבו רַצָמ

 ןוע ןימז ןאהאשדאפ עימגבו ְלַתֹבֹמ אה תַמא
 ןֹולְְׁשַא ינעי ןאיניטסלֿפ ןימז ןאהאשדאפ ַָהַמֲהְבו
 אכ יִנָבּו בָאֹומו םֹודֲא הבו :דֹוְּׁשַא היָיקבו ןורְקָעו הָזַעו

u 2291  



 חפר

 ו

-= 

 ב

 ט

4 

 דכ איבנה הימרי באתכ

 םראתפרפ יוכינ :ארֶב ןאיִנאדלַכ ןימזָב אָנניא זַא
 רב אר דוכ ןאמשנו : תשאד .םהאוכ | רוטנַמ

 ןיאָב אר ןאשיאו תכאדנַא םהאוכ יוכינב ןאשיא

 הדרכ אֹנְב אר ןאשיאו דרָוָא םַהאֹוכ זאב ןימז

 ןאשיא השיר הדומְנ פרגו תכאס םַהאֹוכַנ םדַהְנמ

 דישכב םַהאֹוכ ןאשיאַב ילו :דנכ םַהאוכנ אר
 ןאשיאו םתסה הָוהי ןמ הכ דנַכאנְׁשְב ארמ את

 םהאוכ ןאשיא יאדכ ןמו דוב דנהאוכ ןמ םֹוק

 תשנ זאב ןמ וסב לָד יִמאֹמַתְב הכ ארז דוב
 ריננא לּתְמ ריוגימ ןינָנ דנוארכ : דומנ רנַהאוכ

 רְרֹוכ ןאות יִמָנ הכ תסַא רב ןאנְג הכ דב יאה

 יאפָאורו הָרּוהְי האשדאפ ּוהָיְקְרַצ ןאנְגמַה התַבלַא
 יקאב ןימז ןיא רד הב אר םלשּרְי יקנו וא
 םילפת דננכאס רַצַמ רד הכ אר ינאנָאו דנַא הדנאמ
 ךלאממ מאמת רד אר ןאשיאו : דומְנ םַהאּוכ
 יאה ןאכמ מאמת רו אלַבו שיושָת האמ ןימז

 לָתַמ לא .ברצו ראע םַא הדנאר אר ןאשיא הב
 ןאשיא ןאיִמ רדו :תכאס םהאוכ תנעלו הרסמו
 א את דאתפַרֿפ םהאוכ אבו טחקו רישמש

 םַא הדאד ןאשיא יארדפבו ןאשיאב הכ ינימז

 : דנו דובאנ
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 טפר הכ איבנה הימרי באתכ

 הכ באב

 א והָישאי ןְב םיִקָהְי םראהָג לאס רד הכ ימאלְכ
 רַצאָרְדְּובְנ - לאס הכ הדּוהי ָהאשדאפ
 ימאמת ָהְראב רד ּוהָיְמְר רב דוב לבב האשדאפ
 כ םוק מאמה יִבְנ ּוהָיְמְרו : רש לזאנ הָדּוהְי םוק
 הדרכ באט ןָאְב אר םלָשורי ָהָנכַכ עימנו הָדּהְ
 ג ָהאשדאפ ןומָאְדַב ּוהישאי םהרזיפ לאס וַא : תפנ
 רשאב לאס הפו תסיב הכ זורמָא את הָדּוהְ
 ןכפ אמשב ןמו רשימ לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלְכ
 םדומנימ םלכת התסאכ רַב דוח הבצו םתפנימ
 ד עימג דנואדכו + דידאד ימנ שוג אמש אמא

 חבצו ראתסְרַפ אמש זנ אר איִבְנַא דוכ ןאגדנב
 אמַא דֹומָנ לאפרָא אר ןאשיא התסאכ רַב דו
 עאמתסַא את דיתֿפרננ ארפ אר דוכ שוגו דירינשנ
 ה ָךַב האר א אמש וא .ךַי רַה דנַתֿפװ :דיאמנ
 רדו דײאמנ תשנ זאב שיוכ יש לאמעַאו דוב
 לזַא זַא אמש ןארדפְבו אמשְב דנואדכ הכ ינימו
 ו בקע או :דישאב ןכאֹכ תסַא הדישכב דַבָאָב את
 הדפו תדאבְע אר אהנָאו דױרנ ריו .ןאיארכ
 ארמ בב דוכ יאה תסד לאמעַא הבו דייאמנמ
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 גכ איבנה הימרי באתכ .ופר

 ספ םֶררַכנ רומָאַמו םֶדאתסְרַפנ אר ןאשיא ןַמו

 דנהאוכנ עפנ יה םוק ןיאְב הכ דיוגימ דנואדכ

 ינהאכ אי איִבַנ אי םֹוכ ןיא ]נו : דינאסר ל

 דנוארכ יו הכ דוג הרומנ לאס ות וא

 רנוארכ לוק יו םארכ וגב ןאׁשיאְב ספ תיג

 : דומנ םהאוכ ְךרַת אר אמש הכ תסַא ןיא

 דנג הכ ימֹוק אי | ןהאכ אי | איבָנ | ןֶאו דל

 שא הנאכ רבו דרמ ןָא רַב אנאמה הֹוהְי חו

 אמש זַא םארכ רַרֹו :דינאסְר םהאוכ תבוקע הל

 ןינָנ דוכ רדארַבְב םאדכ רַהו שיוכ ָהיאסמַהְב

 . דנואדכו תסַא הדאד באוָג הָג דנוארכ הכ דייוג

 רכְד רגיד אר הֹוהְי יח ןכיל : תסַא התפג הֶנ ול
 דוב רַהאֹוֿכ וא יחו סכרה םאלְכ אריז דייאמנמ

 יארכ תֹואָבַצ הוהְי ינעי יח יאדכ םאֵלְכ כנו
 הכ וגְב ןינְג יִבָנְבּו :דיא התכאס ףרַחְנִמ אראמ ול

 הָנ ותב דנואדכו הדאד באוָג הָנ ותב דנואדכ

 הֹוהְי ספ הֹּוהְי יִחו .דייוגימ רנַאו : תסַא התֿפג חל

 אר הֹוהְי יִחַו ינעי ןככ ןיא הכנוג דיאמרפימ ןינג

 םדומרפ הדאתסרפ אמש ְךוַנ הכנַא אב דיתפג

 אמש ןמ ךניא אֹדָהְל :דייוגמ אר הָוהְי יחו הכ ₪
 אר אמשו דרכ םַהאוכ שומארפ לב לאב אר
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 דכ ן גכ איבנה הימרי באתכ

 הדאד אמש ןאררפבו אמשב הכ ירהש ןָא אב

 ראעו ; תכאדנַא םהאוכ רוד דוכ רוצח וַא םדוב

 דהאוכנ שומארפ הכ אר ינאדואג יאוסרו ידָבַא

 : דינאדרג םהאוכ ץראע אמש רַב רש

 רפה באב

 לָכָב האשְראפ רַצאָרְדכּובְנ הכנָא וַא רעב
 יאסַאֹור אב אר הָרּוהְי האשָדאפ םיקיוהיְךב והכי
 ריסַא םֶלָשּורָי וַא ןארג ןֵהָאֹו ןארנ תענו הָדּוהְי
 אר ריגנא דבס וד דננאדכ דרב לָבָבְ הדומנ
 דוב הרש התשאדנ דנואדכ לכה שיפ הב

 ֶַננַא לֹנַא דבפ רד הכ :דאד ןאשנ ןמְב

 בפ רַדֹו דוב רבֹנ רִננַא לתָמ וכינ ראב
 דוב תש ןאנג הכ דוב דב ראיסְב ָךיִגנַא רניד

 יִא .תפג אֹרַמ דנוארכו |: דרוכ דש ימָנ הב

 יאה ריִננַא אמא * ריִננֲא םתפג יניבימ הֶג ּוהָיְמְרי

 ראיסב דב יאה ריגנַאו תסַא וכינ ראיסב וכינ
 :רָרֹוכ ןאות ימְנ ארנָא ידב זַא הכ תסַא דַּב

 הוי + תפג הרש לזאנ ןַמָב דננאדכ םאלְכו
 יאה ריִנַא ןיא לתָמ ריוגימ ןינְג לֵאָרְׂשִי יאדב
 אר ןאשיא הכ אר הָדּוהְי ןאריסַא ןאנְנמַה בוכ
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 גכ איבנה הימרי באתכ דפר

 ךולפ רוכ לד יִשָכ רַב הכ ינאנָאָבו דוב דַהאוב

 : ריפָר דַהאֹוכַנ אמשב אלב הכ דניוגימ דנואמנימ
 רשאב הדש ףקאו דנואדכ תְרוָשַמְּב הכ תסיכ אריז

 םאלַכְב הכ תסיכו דונָשַב ארוא םאלכו דניבב את
 : דשאב הדומנ עאמְתְסַא התשאר ארֿפ ׁשֹוג וא

 רֶרנֹו הרש רֶדאצ דנואדכ בצנ ךידש ךאב ךניא טי

 רַהאֹוכ דורפ ןארירְׁש ָךָמ רַבֹו דנזימ רוד ידאב

 אָנב ארוא לֶד ךצאקמ את דנואדכ בג : דַמָא ב
 רד תשנ דַהאֹוכנ רַב רנאסְרנ םאָננֲאְבו דרואינ

 ןיא ןמ : דימהפ דיהאופ וכינ ארניא רַכֲא ָםאוַא אכ
 ןאְׁשיאָב דנדיֹוד ןכיל םדאתסרֿפנ אר איִבנַא

 אמא | : דנדומנ תוובנ ןאשיא אֹמַא םתפגנ ןכס בכ

 אלְכ דנבגאממ םיאק ןמ תרְׁשמ רד רנא
 וא אר ןאשיאו דנדרכימ ןאיב ןמ םֹוקְב אֹרַמ

 רַב ןאשיא ךירש לאמְעַא ואו דב האר
 ךירזנ יאדכ ןמ איִא דיוגימ הָוהְי : דנדינאדרנימ גכ

 יפָכ איִא דיוגימ דנואדכו :יִנ דוד יאדכו םַתֹסַה דכ

 דומנ דָנאות ןאהנפ יפכמ יאָג רד אר ןתשיוכ

 אר .ןימזו ןאמסַא ןמ רגמ םניבנ ארוא ןמ הכ

 :תסַא ןיא דנואדכ לכ םזאס ימְנ .ןלֶממ
 הנאבראכ ןמ םסֶאְב הכ אר איִבְנַא ןאנכס הכ
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 הפר גכ איבנה הימרי באתכ

 םדיד באוכ דנתפג הכ  םַדיִנש דנדרכ תובנ

 וכ הכ איִבנַא לד רד יֵכְב את ןיא : םדיד באוכ
 יאיִבְנַא הכ דוב דַהאֹוכ דננכימ תֹובנ הנאבראכ

 מ יאה באוכְב הכ + דנשאבימ ןאשרוכ לֶד ברֿפ
 דוכ ָהיאסמַהְב ןאשיא זַא םאדכ רה הכ שיוכ

 א ארַמ םסַא הכ רנראד לאיכ דניוגימ זאב
 סא ןאשיא ןאררפ הכנאנג דנַרַכְב ןמ םוק דאי
 חכ הכ יִבָנ ןָא + דנדרַכ שומארפ לַעַב יארְב אמ
 ןַאו דנכ ןאיב אר באוכ תסַא הדיד באוכ

 ןאיִב יתכארב ארַמ ַםאֹלְכ דראד ארמ ָםאַלְכ הכ
 הָנ םדננ אב אר האכ דיוגימ דנואדכ ךִיאמנ

 טב למ ןמ ַםאֵלְכ איִא דיוגימ דנואדכו : תסָא ראכ
 דרוכ אר הרכצ הכ יִׁשֹכְנ ךננאמו תסינ ׁשֵתֶא
 ל ָךֵצְב ןמ ךעא דואמ רנוארכ אדָהְל : דנכימ
 ריד ךִַי זָא ארַמ ָאלְכ הכ  יאיִבְנַא ןיא

 אל ָךַצְב ןמ ךניא דיוגימ דנואדכו :םַתֹסַה דנדזרימ

 ראכְב אר שיוכ ןאבז הכ םַתֹסַה איִּבנַא ןיא

 כל דָוגימ דנואדו : תסַא התפג וא דיוגמ הדרב
 גורד יאה באוכְב הכ םֵתֹסַה ןאניא ְךַצְב ןמ ךניא

 אֹרַמ םֹוק הדרכ ןאיִב אר אהנָאו דננכימ תנֹובנ

 דניאמְנימ הארמג דוב יאה לאיִכו אה הב
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 גכ איבנה הימרי באתב בפר
 הכ ימסָאו רש דהאוכ ןכאס תייִנמַא אב לֶאְרַשיו
 ונקרצ הוי תסא ןיא  דושימ הרימאנ ןָאָב

 דוגימ דנואדכ ןירב אנב + (אמ תלאדע הֹוהְ) ז
 םפק תפג דנַהאֹוכַנ רניד הכ דִיֲאיִמ ימאיַא ךניא

 רַצָמ ןימז א אר לֵאָרְׂשִי יִנְב הכ הֹוהְי תאיחְב
 ָתייִרד הכ הָוהְי ָתאיַחְב םסק הכלב : דרוָא רַב ח

 המה זַאו לאמש ןימז וא אר לֵאָבְׂשִי ןאדנאב

 םדוב הדנאר אהנָאְב אר ןאשיא הכ יאה ןימז

 דוכ ןיִמְז רדו תסַא הדומנ ירָבהַר הדרוָא ןוריב
 רד ןכ לֶד איבנַא בַנכב = + רש דנהאומ ןכאס ט

u 

 יכרתסמ םיאה ןאוכתפא ָהָמַהְו התסַכְׁש םַנֹרְדנַא
 בולגַמ ךרמ ךננאמו תסמ ץׁש למָמ תסַא הרש
 סדקמ םאלָכ ַתַהְג או דנוארכ תַהָנ זַא בארש
 אז זַא רפ ןימז הכ ארז :םַא הדידרנ וא
 דנכימ םַתאמ ןימָז תנעל ָבֹסְבו תסַא ןאראכ
 הכ אריז תסַא הדש ךשכ ןאבאיִב יאה עַתרמו

 ;תסַא לטאב ןאשיא ייאנאותו דב ןאשיא קירט
 דנא קפאנמ ןאנהאכ םַהֹו איִבנַא םַה הכנוָנ אי

 רד םה אר ןאשיא תְרארָש דיוגימ דנואדכו

 ןאשיא קירמ ןירב אנב : םא התפאי דוכ הנאכ בי

 יארְב טיל יכיראת רַד הרנמל יאה יא לְתָמ
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 גפר גכ איבנה הימרי .באתכ
 רד הרש הדנאר ןאשיא הכ דוב דהאוכ ןאשיא

 רד הכ דיוגימ דנואדכ אריז דאתפא דנהאוכ ןא

 ץראע ןאשיא רב אלב ןאשיא תוקע לאס
 גי יתקאמַח ןּורְמש יאיִבנַא רַדו : דינאדרג םהאוכ

 ןמ םוק הדרכ תוובנ לעב יארְב הכ םַא הדיד
 די יאיִבנַא רדו + דנַא הדינאדרנ הארמג אר לֵארְׁש
 הרש אנְז בָכִתְרִמ * םדיד ךאנלוה יג זינ תלוי
 אר ןארירש יאה תסדו דניאמנימ ךולס ורב

 וַא ןאשיא וַא ךי רה אדאבַמ דנַהְדמ תֶייוְקַת

 ןאשיא עימו דָיאמְנ תְׁשַנ ואב שיוכ תְרארֶש

 הרמע ךננאמ ןָא ןאנכאו םדס לֹהָמ ןמ יאֹרְב
 וט ָהְראב רד תֹואָבְצ הוי ןירב אֹנְב :דנַא הדיררנ
 ןיתנפפא ןאשיאב ןמ ךניא דיוגימ ןינְג איִבנַא ןָא

 דינאשונ םַהאּוכ ןאשיאב ךלַת בָאו דינארוכ םַהאוכ
 ימאמת רד קאֿפנ םֶלָשּורְי יאיִבנַא וַא הכ אריז
 מ דיוגימ ןינָנ תֹואָבצ הָוהְי : תסַא הרש רָשַתְנִמ ןימְז

 דנָנכימ תַוובנ אמש יארְב הב יאיבנַא ןיא ןאנֿכסב
 דנהדימ םילעת תָלאטְבְב אר אמש אריז דיהדמ שנ
 ןאהד וַא הו דננכימ ןאיב אר דוכ לד איִארו
 וי התסויפ דנראמשימ ריקה ארמ הכ ינאנָאבו : דנואדב
 יתַמאֹלְכ אמש יארְב הכ ריאמרפימ דנואדכ דנַוגימ
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 בכ איבנה הימרי באתכ פר

 הכ םפק ןמ תאיִחְב דיוגימ הָוהְי :דרַכ דנהאוכ דכ

 םתאכ הָדֹוהְי האשדאפ םיִקיֹוהִיוְב ּוהָיְנָּכ הָג רַנַא

 א ארת הניארַה דובימ ןַמ תסאר ַתסד רַב

 ןאָג רצק הכ ינאנָא ַתסַדְב ארתו :םַדנַכא אְננֲא הכ

 ינאפרַת ןאשיא זַא הכ ינאנָא ָתפדְבו דנראד ות

 תְְרְבו לָבָב האשדאפ = רַצאָרְרְכּובְנ | תב
 רדאמו ותו : דומְנ םהאמ םילסה | ןאינאדלכ
 ןא רד הכ יבירג ןימזב דיאז ארת הכ ארת

 אנא רד הכ תכאדנַא םהאוֿכ דיתפאינ דלות

 ראיסְב ןאשיא הכ ינימזב אֹמַא : דרמ דיהאוכ

 דנהאוכנ תעגארמ דנדרג רב ןַאְב הכ דנראד וזרַא

 התסכש ךאוכ יֿפרַט ּוהָינַּכ דרמ ןיא איִא +: דומָנ חב

 וא אֹרְג תסַא הדידנכפ אנ יפרמ או רשאבימ

 דנסאנׁש ימְנ ארנָא הכ ינימוב שדאלוא אב
 ןימז יא ןימז יִא :דנַא הרש הדנַכֿפַאו התכאדנַא טכ

 ןיננ דנואדֿכ :ּונָשָב אר דנוארכ ָםאלָכ ןימז יִא ל
 רד הכ יפָכו דאלוא יב אר ץכש ןיא דיאמרפימ

 הכ אריז סיִוְנְב רש רהאוכנ באימאכ דוכ ךאגזור

 רבו רש דַהאוכנ באימאכ יו תיירד זַא םַכ יה

 הָדּוהְי רַד .רניד ראבו תפשנ דהאוכנ רִוָד יסרכ

 : דומְנ דהאובנ תנטלס
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 גכ איבנה הימרי באתכ

 בכ ,באב

 ָהלִג הכ ינאנאבש רב יאו דיוגימ .רנוארב |
 אנַב : דנזאפימ הדנַכארפו ךאלה ארמ עַתרַמ
 הכ ינאנאבש ַהְראב רד לֶאְרַשְי יאדכ הָּוהָי ןירב
 ארמ ָהְלַג אמש דיוגימ ץינָנ דננארנימ ארמ םֹוק
 הָגֹוַת אהנָאְבו דיא הדנארו התכאס הדנכארפ

 ַתְבוקע ןמ ךניא דַנימ דננאדכ םַפ ריא הדומננ

 : רינאסְר םַהאֹכ אמש רַב אר אמש לאמעַא יב

 הב יאה ןימָז ַהֵמֵה זַא אר שיוכ הג היקב ןמו
 דרכ םָהאוכ עמג םַא הדנאר אהנָאב אר ןאשיא
 דרָוָא םַהאוכ זאב ןאשיא יאה לָֹאְב אר ןאשיאו
 ןאשיא יארבו : רש דנהאוכ ראיסָבו רוראב הכ

 םהאוב אפ רַב דננארְגב אר ןאשיא הב ינאנאבש
 דנָחאוכנ שוושמו ןאסרַת רניד ךאב הכ רומְנ

 ןיא דנוארכ לֹוק דידרג דנהאוכנ רוקפמו רש

 הכ דָיָאיִמ ימאיַא ךניא דוגימ דנואדכ | + תסַא
 יהאשדאפו םנכימ אפ רַב דָוְד יארב לדאע הָבאש
 דרכ דַהאוכ ראתֿפַר תנאטֿפב הדומנ תנטלס
 דַהאֹוכ ארָנמ ןימז רַד אר תלארעו ףאצנַאו

 תפאי דַהאֹוכ תאָגְנ הָדוהְי יו םאיא רד : תשאד
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 בכ איבנה הימרי באתכ חער

 האשדאפ יהׁשאיְִּב םֶלש הְראב רד דנאדב
 האשְראפ ּוהָישאי וכ דפ יאְגְב הכ הָדּוהְי

 ןנְג תפא התפר ןוריב ןאכמ ןיא זַאו הרש

 :תשנ דחאוכנ רַב אָנ ןיאְב רניד הכ דיוגימ

 הדרב יריסַא הב ארוא הכ ינאכמ רד הכלב בי

 .דהאוכנ זאב אר ןימְז ןיאְו דרמ דַהאֹוכ דנַא

 הב אר רוכ ָהנאכ הכ יסכ ןַא רב יאו :דיד ג

 אֹנְב קחאנְב אר שיוכ יאה ךשוכו יפאצנָא יב

 תַמְדְכ 'אנאנמ דוכ ָהיאסמַה וַא הכ דנכימ

 דיוגימ הכ :דַהָד ימָנ ואְב אר שדזמו דריגימ די

 אֹנְב דוכ יארְב חורמ יאה קאטאו עיסו ָהְנאכ

 רַפאכָשימ | ןתשיוכ יארְב אה הרְננַפתו םנכימ

 אבו דנאשופימ דאזָא והרס זַא ארנַא (ףקסו)

 אב הכ תַהְג ןיא זַא איִא :דנכימ גנר ףרנְנַׁש וט

 יהאוכ תנטלפ ייאמָנימ תמְראכמ דאזָא !אה ןרס
 ףאצנָאו .רומָנ ימְנ ברשו לכַא תררפ איִא דרכ
 ׁשארְב האגנָא דֶרוָא יִמָנ אגב אר תלאדעו

 יפר דאד אר ןיכסמו ריקֿפ : דובימ ידנַמתַדאעֶס וט

 ןתכאנש רגמ רשימ ידנמ תַדאֵעֶס האגנָא דומָנימ

 ןאמשנ אמָא | + דיוגימ דננאדכ תסינ ןיא ןמ זי

 ןתכיר יארְבו תדוב ץֶרָח יארְב זָנ תסינ ות לדו
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 בכ איבנה הימרי באתכ

 אר אהנָא את םֶתְסו םלט ירבו ןאהאנג יב וב
 םיִקֹהְי הְראב רד דנואדכ ןירַב אנְב ירא אב

 שיארב הכ דיוגימ ןינָג הָדּוהְ האשדאפ ּוהישאיִדְב

 יִא .הֶא תֿפג דנַהאֹוכנו תַפָרִג דנהאוכנ םַתאֹמ

 דנַהאֹוכנ הָחְונו רהאוכ יִא הֶא אי ןמ ָךדארֶב

 יִא הֶא אי אקָא יִא הא תפג דנהאוכנו דרכ

 יאה הזאורַר וַא ןוריבו הרש הדישכ :יו לאלג
 גאלא ןפַרְב הרש התכאדנַא רוד יאַגְב םלָשּור
 הדַמָא רב ןֹונְבְל ןארֿפב : רידרנ דהא ןוֿפדמ
 דנלב ןשב רד אר דוב ןאואו רָא רב .דאירפ

 תנאתסוד עיִמְג הכ אריז ןכ דאירֿפ םיִרְבַע זַאו ןכ

 ותָב ות יִדנַמ תַדאָעְס ןיח רַר :דנַא חרש הל

 ןימה תפַרְג םָהאוכנ שוג יתפג אֹמַא םתפג ןכס

 ןאוָאְב הכ תפא הדוב ות תַראע תַתייִלוֿפט זַא

 אר תנאנאבש מאמת דאב :יהָרנ שוג ןמ

 דנהאוכ יריפא הב תנאתסודו דינארג דַהאֹוכ

 תַתְרארש מאמת :ְבבסְב תקו ןָא רַד םפ תפר
 ןכאס ןונָבְל רד הכ יִא .: רש יהאופ אוסרו לגב
 דאוָא יאה ןרפ רד אר שיוכ ָהָנאישֶאו יתפַה
 הב ינז למ דרדו אה םלַא הכ ימאגנה יזאסימ
 םוסֿפַא ות רַב רדק הָנ דרג ורפ ארת דיאזימ
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 בכ ,אכ איבנה הימרי באתכ וער
 לאמעַא דב בֵבסְב ןמ םשכ ַתַדֲח אדאבמ רינאהָרְב
 הרש לַעַתְשמו רַררַנ רראצ שתֶא לֵתָמ אמש

 הנכאס יִא ריוגימ דנואדכ :דשאבנ יהָדנָנכ שומאב ג
 ֵצְב הכ תסיכ רייוגימ הב ןומאה ָהֵרֹכַצ יִאְו ידאו
 לפאד אמ יאה ןַכְסַמְּב הכ תפיכו דָיֶא דורפ אמ

 דיגגימ דנוארכו :םתסַה ות צב ןמ ךניא רע ד
 תַבוקע אמשב אמש לאמעַא ָהְרמִת בסח רַב
 םהאוכ (רהש) ןיא לגג רד ישתֶאְו דינאסְ האוב
 : דינאזופ דַהאֹוכ ארנָא יִלאוח יִמאמְת הכ תכורֿפַא

 בכ באב

 הָדּוהְי האשראפ ָהֵנאֿבְב תפג ןינָנ דנאדב | א
 וגו :%ש םלכתמ םאלְב ןיאָב אָגנָא רדו יִא דורפ ב

 יהֶתפָשְנ דָוָּד יסרכ רב הכ הָדּוהְי האשראפ יא
 לֿכאד אה הואורד ןיאָב הכ תמוקו תנאגדנַבו ות

 ןינְג דנואדכ +דיונָשַב אר רנואדב םאלְכ דיושימ ג
 ןאמוצגמו דיראד ארְנַא אר תֶלאדָעו ףאצנַא ריוגימ
 ןאמיתיו אברג רבו דינאהָרְב ןאמלאט תסד וא אר

 אר ןאהאנגיב ןוכו דייאמנַמ רֹונְו םַתְס ןאנז הויבו

 אר ראכ ןיא רַנַא אריז :דיזירמ ןאכמ ןיא רַד ד
 יסרכ רַב הכ ינאהאשְדאפ אנאמַה דיִרָוא אָנְב
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 בכ איבנה הימרי באתכ

 לֿכאד הנאב ןיא יאה הזאורד וַא .דננישנב ו
 רַב דוכ םוקו ןאגדנב אב ךי רהו רש דנַהאוכ

 אֹמַא : דיררַנ דנַהאֹוכ ראֹוָק ןאבסַאו אה הבארַע

 הכ דיוגימ דנואדב דיונשנ אר ןאנככ ןיא רגַא

 בארכ הנאכ ןיא הכ םדרוכ םסק דוכ תאדב

 ןאדנאכ הְראב רד דנואדכ אריז +: רש דַחאוכ

 ןמ ךזנ ות הֶנרגַא דיוגימ ןינְג הָדּוהְי האשדאפ

 ארת ןַמ ןכל ישאבימ | ןובל העלו רעל
 םַהאוכ - ןוכפמ ְךִינ :אה  רהשו ןאבאיִבְב
 אב ךי רַה הכ ןאגְדננכ בארכ ות רַבו : תֶכאס
 ורס ןיִרֵתְהַב ןאשיאו םנכימ ןייעמ רשאב שָאלֶא
 דנַהאֹוכ שַתֶאְּב הדומנ עטק ארת ְךאוַא יאה

 רהָש ןיא וַא ןוָג ראיסַב יאה תַמאו : דנַכֿפַא

 דנואדכ הכ תפג דנבאוכ רגיד ְךִיְב דניאמנ רובע

 באוגו :תסַא הדרכ ןינְג ארְג םיטע ךהש ןיאב

 יארכ הֹוהְי ךהַע הכ בַבְס ןיא וַא דאד דנַהאֹוב

 הדנפ אר רִיֹג ןאיאדכו דנדרַכ ְךרַת אר דוכ

 דייאמנמ היִרְג הדדמ יארְב : דנדומנ תַדאבְעו

 יארְב דיירָנְב ראז ראז דיריגמ םַתאֹמ וא יארְבו |

 רהאוכנ אר ל רניד הכ אריז דורימ הכ וא
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 רד םיאה זורו םָיאמְנ הדָהאשמ אר םנו תקָשמ

 : רוש לת תלאמ

 אכ באב

 לואנ דנוארפ נאג זַא ּוהָיְמְרִח הב הכ ימאלכ
 הָיְבְלַמ ןְב רוחשפ האשדאפ ּוהָיקְצ הכ יתקו רש

 הראתפרפ יו מ אר ןהאכ הָישעמ ןְב הינו
 אריז אנ תַלָאְסִ דנוארכ זא אמ יארב + תפנ ב

 דנכימ גְנִג אמ אב לָבַב האשראפ רַצאָרְדַכּובְנ הכ

 דו :ָביִנַע יאה ראכ קֿפאומ דנואדכ הכ ראש

 :רֵדרַנ רַב אמ זַא וא את דִיאמְנ לַמַע אמ אב
 הָוהְי :דייֹוגְב ןינָנ והיקדצב תפג ןאשיאב ּוהָיְמְרִו דג

 ה

 הָחְלְפִא ןמ ךניא ריאמרפימ ןינְג לֵאָבְׂשִי יארכ
 אהנָא אב אמשו תפא אמש ָתַדְב הכ אר גנג

 זא אר אמש הכ ינאינאדלכו לבב האשדאפ אב
 רינכימ גְנְנ דנא הדומנ הרצאחמ אה ראויד ןוריב
 רהש ןיא ןורדנא רד אר ןאשיאו םנאדרגימ רה

 יוק יוזאבו זארְד ָתסדְב ןמו :דרכ םהאוכ עמ

 הלְתאקמ אמש אב םיטע םשכו תַרָו בצנבו
 וא םה אר רהש ןיא ןאנכאסו : דומְנ םַהאֹכ ו

 תכס יאבֹוב הכ רז םהאוכ םיאהב זַא םַהֹו ןאסנָא
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 הער אכ איבנה הימרי באתכ

 זןַא זא דעב הכ דַוגימ דננאדכו : דרמ דנַהאוב

 ינעי םוק ןיאו שנאגדנבו הָדּוהְי האשדאפ ּוהיקדצ

 ןיא רַד טחקו רישמשו אבו וַא הכ אר ינאנָא

 רַצאָרְדַכּובְנ ַתפַדְב דנשאב הדנאמ יקאב רהש

 תסְדְבו ןאשיא ןאנמשד תפְדְבו לָבָב האשדאפ
 ןאשיא את רומנ םהאוכ םילסת ןאשיא ןאָנ ןאגדניוג
 תַפֶאְר ןאשיא רַב ואו רדשכב רישמש תב אר

 : דומְג דהאוכנ םחְַרַתו תקפשו

 ה ךניא דיאמרפימ ןינְג דנואדכ הכ ֹוגְב םוק ןיאָבו

 : םראדגימ אמש שיפ אר תֹומ קירטו תאיח קירט ןמ

 ט טחקו רישמש זַא דָנאמְב רהָש ןיא רד הכ רַה

 תסדְבּו דָוְר ןוריב הכ רֶה אמא דְרמ דהאוכ אבוו

 דנַא הדומנ הרצאחמ אר אמש הכ ינאינאדלכ
 תַמינַג וא יארְב שנאָגו דנאמ רהאוכ הדנז דַתַפיִב

 י דוכ ור ןמ דיוגימ דנוארב אריז +: רש דחאוכ
 םדינאדרנ רב יֹוכינְב הנו יִדָבְּב רהָש ןיא רב אר

 ׁשֵהֲאָב ארנָא הרש םילפַת לבב האשדאפ ַהכַדְבו
 אי האשדאפ ןאדנאכ ָהְראב רדו : דינאזוס דַהאוכ

 בי ןאדָנאֿפ יִא +: ריִונָשָב אר דנוארכ םאלְכ וגב הָדּהְי
 ףאצנַא הב ןאראדמאב דִיאמרֿפימ ןינָג דנואדכ דוד

 ןאמלאט תפַד וַא אר ןאבוצמו דייאמנ ירואד
275 i2 



 בער

= 

 כ איבנה הימרי .באתכ

 יריפסא הב תא הנאכ הנכס עימג אב רּוחְׁשַפ

 דזנ הכ תנאתסוד עימג אב ותו תפר דיהאוכ

 רד הרש לֿאד .לָבָבב ידרב תובנ גורדַב ןאשיא
 : רש דיהאוכ ןפד אֵננֲא רדְו דרמ דיהאוכ אָננָא

 וא םדש התפירפ ספ יתפירפ ארמ דנואדכ יא

 זור מאמת ירש בלאו ידוב רַת רָא רוז ןמ
 אריז : דנכימ אזהַתְסֶא ארמ םַכרַהְו םרש הֹכֲחצַמ

 םנכימ הלאנ םִיאמְנ םלָבַת םָהאוכימ האג רַה
 דנואדכ ַםאֹלְכ אריז םיאמנימ אדְנ תראגו םֶלטבו

 הדידרג אזהֲתְסַאֹו ראע ָבְגְומ ןמ יארְב זר 'מאמת |

 דומנ םַהאֹוכנ רכְר ארוא הכ םתפג ספ : תסַא

 האגנא תפג םהאוכנ ןכמ וא םםסָאְב רניד ךאבו

 ןאוכתסא רדו רש התכורפַא שָתָא לְתַמ ןמ לֶד רד
 הרש התסכ יראד דוכ זַאו דידרנ התסב םיאה
 יראיסב וַא הכ אריז : דאתסיא םתסנאותנ זאב

 עימה דוב %ןכ בנאָג רַה וַאו םרינש .תמדמ
 אמו דינכ תִיאֹכַׁש וא רב דנַתֿפג ןמ יאקְרצַא
 דנשאבימ ןמ ן ןדיזגל בקארמו דומנ םיהאוכ תיא
 רש רהאוכ התֿפרֿפ וא ראש הכ (רנוגימו)
 זַא אר דוכ ָתאֵקָתנֲא הדַמָא .בלאג ו רב את

 ראבג לֶּתַמ ןמ אב .דנואדפ .ןכיל : םישבְב וא א
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 גער כ איבנה הימרי באתכ

 דנהאוכ ןמ ןאראכ םַתְס תַהְנ ןיא וַא תסַא רֶהאק

 תנאטֿפב הכנוגו דַמֲא דנַהאוכנ בלאו  ריזנל
 שומארפ הכ ידבָא ייאוסר הב דנדומננ ראתפר

 : דיררַג דנהאוכ לנכ תיאהְנ יב רש  רָהאוכנ
 ואמזָא ימ אר ןאלָדאע הכ תֹואָבְצ הֹוהְי יִא אֹמַא
 הכ דושב ינכימ הדהאשמ אראה לדו אה הדרגו
 יועד הכ אריז םניבְב ןאשיא וַא ארת םאקָתְנֲא

 דנואדכ יארְב : םדומנ ףשַב ות ךזנ אר שיוכ

 הכ אריז דינאוכְב חיבסת אר דנואדכו דייאֹרָסְב

 הדאד ייאהְר ןארירש תפד זַא אר ןאניכסמ ןאָג

 וי םרש דולומ ןָא רד הכ יור דאב ןועלמ + תסַא

 : רייאז ארמ םרדאמ הכ יזור דאבמ ךראבמו

 ומ תפגו ראד הדומ ארמ ךרּפ הכ יסכ דאב ןועלמ

 תסַא הרש הדייאז הנירנ ךאלוא ות יארְב הכ

 מ לֵתָמ סַכ ןָאו : דינאדרג ןאמדאש ראיסב ארואו
 הדומננ תקפש אר אהנַא דנואדכ הכ יאה רהש

 רד יהרענו חבצ רד ידאירֿפו דִושְב תכאס ןוגזאו

 תשכנ םחר זא ארמ הכ אריז : דָוְנשְב רהט תקנ

 השימה וא ָםַחֵר רשאב ןמ רבק םרדאמ את

 הי את םדַמָא ןוריב םַחַר זַא ארָנ : דָנאמ ןתסבָא
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 טיו.איבנבהימבו :באתב ער

 תֹואָבַצ הֹוהְי וגְב אר ןאשיאו :ןֵכַׁשְב דנורימ ות אי

 ט

1 

- 

 אר רג .הזוכ ַהזוכ יפכ הכ יעונב דיוגימ ןינְנ

 ןאננמַה דרכ ןאוָתנ חאלַצֶא רגיד ארנָאו דַנָבְשימ
 אר ןאשיאו תסַכָש םַהאֹוכ אר רהש ןיאו םֹוק ןיא

 ןפד יארְב יאַג את דרַכ דנָהאוכ ןפד תַפּת רד

 ןאכמ ןיאְב דַוגימ דנוארכ : דנאמנ יקאב ןֵדרַכ

 רהׁש ןיאו  דומְנ םהאוכ למע :ןינָנ שנאנָבאסְבו
 יאה הנאכו : תכאס םהאוכ תָפּת למ אר
 לֵתַמ הָרּוהְי ןאהאשדאפ יאה  הנאכו .םלָשורי
 הנאכ ַהָמַה ינעי רש דהאוכ םגנ תֿפה ןאבמ

 יארְב רוכב אהנָא יאה םאב רַב הכ . יאה

 ינתכיר יאיאדַהְו דנדינאוס ןאמסָא רכשל יִמאמְת

 תַפּת זַא ּוהָיְמְרִי ספ :דנַתכיר רג ןאיאדכ יארְב

 אננאב ןררכ תֹֹבַנ ַתַהְנִב ארוא .דנוארכ הכ

 רנואדכ ָהְנאֿכ ןחצ רַדו דַמֲא זאב דוב הדאתסרפ

 יאדכ תוואָבְצ הָוהְי : תפג םוק יִמאמְתַב הדאתסיא

 רו רהַׁש ןיא רַב ןמ ךניא דיוגימ ןינְג לֵארׂשִ
 רד הכ אר איאלב יִמאֹמְת שיאה הירק ַהֵמֵה
 אריז דרוא םהאוכ רֶראו םַא התפג שא הראב

 ארַמ ַםאֹלָכ הדינאררג תכַפ אר דוֿכ ןדרנ הב

 : דנדינשנ
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 | כ באב

 ָהְנאּכ לווא ךפאנ הכ ןהאכ רַמֲאָדַּב ריחָׁשַפו
 רומא ןיאָב הכ אר איבָנַה ּוהָיְמְרִי דוב דנואדכ

 אער

 א

 ב אר יבנ ּוהָיְמְרִ רּוחְשַפ ספ : דינש דרכימ תב

 מנ ילאע הזאורד דזנ הכ יהדנכ רד ארוא הד
 גיאדרַֿפ רו : תשאדנ דוב דנואדכ ָהנאכ ךזנ הב

 דרֹוָא ןוריב הדנכ זַא אר ּוהָיְמְרִי רּוחְׁשַּפ זור ןָא

 רּוחְׁשַפ הַנ ארת ָםֶסַא דנוארכ תפג ארו ּוהָיִמרִיו
 ד רנואדכ אריז + תא הדנאוכ ביִבַּפִמ רֹוגמ הכלב

 שמש .ןאשיאו םנאדרנימ תנאתסוד עימנו

 רהאוכ תנאמשְנו דאתפא דנהאוכ דוכ ןאנמשד

 לָבָב האשדאפ ָתסַדְב אר הָדְוהְי מאמת ריד
 - תב לָבָבָב אר ןאשיא וא הכ דרכ םַהאֹוכ םילפת
 דַהאֹוכ לתקְב רישמַשְב אר ןאשיא הדרב יריפָא
 תקשמ ימאמתו רהש ןיא תלוד ימאמתו :  דינאפר
 דרַכ םהאופ םיִלָפַת ארנָא .םיאפנ עימו ארנַא
 תסד הב אר הָדּוהְי ןאהאשדאפ יאה הנאזכ ָהָמַהו

 תראג אר ןאשיא הכ דֶרפְכ םהאוכ ןאשיא ןאנמשד

 ה

 ו יִא ותו :דרב דנהאוכ לבב הדומנ ךאתפרגו הדרכ
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 טי ( חי איבנה הימרי באתכ חסר

 ןאשיא הכ אר יאה תַרשַמ ימאמת דנואדב

 ןאיצע ספ ינאדימ דנא הדומְנ ןמ ןאָג ָךצְקְב

 ךמנ וַא אר ןאשיא ָהאֹנװ זרמאימ אר ןאשיא

 הדינאזגל ות ָרוצֹהְב ןאשיא הכלב זאסמ וחַמ שיוב
 למע ןאשיא אב שיוכ בַצנ ןח רו דנש
 : אמְנ

 טי באב

 הזוכ זַא ןילאֿפְס הוכו ןרב תפג ןינָנ דנוארב | א

 הנהכ ךיאשמו םוק ךיאשמ וַא יצעַבו רַכְּב רַנ

 הכ םנֶחְרַב יךאובו :ראד רב דוכ קארמה אר

 התפר ןוריב תסַא ןארג הזוכ הזאורד הנהר ךזנ

 אֹדְנ אָגנָא רד תפג םָהאוכ ותָב הכ אר ינאנס

 םלׁשּורְי הנכסו הָדּוהְי ןאהאשראפ יִא גבו : ב
 יארכ תּואָבַצ הוהְי .ריונשָב אר דנואדב אלְכ
 ןאננ ןאכמ ןיא רב ךעא  דיוגימ ןינָנ לארי
 ארנָא הכ םָכרַה שוג הכ דרוַא םהאוכ יאלַב

 ךרַת ארמ הכ ורנאז :דרכ דַהאֹוכ אדצ רִוְנָשַב ד

 רד רוכבו רנדרמש ראוכ אר ןאכמ ןיאו ךנדרכ

 הנו ןאשיא ךוכ הנ הכ רי ןאיארכ יארְב ןָא

 אר אהנַא הָדֹוהְ ןאהאשראפ הנו ןאשיא ןאררפ
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 טסר טי איבנה הימרי באתב

 ןוכ זַא אר ןאכַמ ןיאו דנדינאוס דנדוב התכאנש

 ה יארב דנלב יאה ןאכמו :דנתכאס ֹולמַמ ןאהאנגיב
 יאְנֶב אר דוב ןארכְפ את דנדרכ אנְב לַעב
 ןמ הכ דננאזוסב לעב יארְב ינתכוס יאה ינאברק

 התשדגנ םֶלְד רַדּו התפגנו הדומרֿפנ רמַא ארנא
 ו דָיִא ימ ימאיִא ךניא דיוגימ דנואדכ ןירב אֹנְב :דוב

 רניד םנָחְְַב יְדאֹוְב אי תֿפה הב ןאכַמ ןיא הב

 ז תרשמו : לתק יִדאוָב הכלב רש דַהאֹוכנ הדימאנ
 םהאוכ לַמאב ןאכמ ןירד אר  םֶלָשּורְו הדי
 ןאשיא ןאנמשד ךוצח וַא אר ןאשיאו דינאדרג

 םַהאֹוכ דנראד ןאשיא ןאָנ ךצק הכ ינאנָא תסדבו

 ןאגרמ ךארוכ אר ןאשיא יאה שאלו תכאדנַא
 ה = ןיאו : תכאס םַהאֹוכ ןימז ַתאנאויֲו אוה

 ידַהְב דינאדרנ םהאוכ היירבסו תַכִיַה ָהיאמ אר

 בבסְב הרש רֶיַחְתִמ דנכ רובע ןָא וַא הכ רַה הב

 מ תשוגו = + דמָנ .דהאוב הייֵרֹנֹכ שיאיאלב עימנ

 ןאׁשיִאְב אר ןאשיא ןארַתְכד תשוגו ןאשיא ןארספ

 ןאנמשד הכ יגנתו הרצאחמ רדו דינארוכ םהאוכ

 דנהאוב ןאשיא רב ןאשיא ןאנ ןאגדנַוו ןאשיא

 דהאוכ אר דוכ היאסמה תשוג סַכרַה דרוַא

 י קארמה הכ ינאנָא ָךמנְב אר הזוכ האגנָא : דְרוב
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 חי איבנה הימרי באתכ וסר
 ייאלב אמש ַךֵצְב ןמ ךעא ריוגימ ןינְג דנואדכ
 םַפ םיאמנימ אמש ףאלְב ירצקו םזאסימ איַהֹמ

 תשנ ואב דוכ תְׁשְו האר וא םאדכ רה אמש

 חאלצַא אר דוכ לאמעַאו אה הארו  דייאמנ .
 תסינ דימא תפג דנַהאוכ ןאשיא אמָא : דינכ בי

 דומְנ םיהאוכ יֹובִַפ אר דוכ ָךאכֿפַא הכ אריז

 דוכ רש לד ׁשכ רס קֿפאומ םארכ רה
 ןינְג דננאדכ ןירב אֹנְב : דרַב םיהאוכ ראתפר גי

 הכ תסיכ דינכ לָאוס אה תַמא ןאיִמ רַד דינימ
 השוד רַׁשאב הרינש אראה רד ןיא  לתמ

 איִא :תסַא הררכ תשֶז ראסָב ךאכ לֵאָרְׂשִי ד
 בָא אי דַתסיא זאב ארחצ ָהרֹכצ זַא ןּונָּבְל רַב
 ךשכ דנְשימ יראָג רוד יאְג וַא הכ דרַפ יאה

 הדרכ שומארפ ארמ ומ םוק הכ ארז : דָררַנ וט

 ןאשיא אהנָאו דננאוסימ רוכב ליטאבַא יאֹרְב

 םידק יאה קירט וַא ינעי ןאשיא יאה האר זא אר

 יאה הארב אה האר הרוכ רַד את דננאזנלימ

 ןימְז את :דֹנֹוָרְב האר תסַא הרשנ התכאפ הכ זט

 דננאדרנב ידֵנֲא ָהיְרֹכֹו תַכיַח אמ אר דו

 הרש רִיַחֲתמ רנכ רַדֹג ןָא וַא הכרה הכ ירַחְב

 אב לְתֶמ ןכ : רינאבנָג דחאוכ אר דוב ָךכי
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 חי איבנה הימרי באתכ

 הדנכארפ ןאנמשד ָךוצח וַא אר ןאשיא יקרש

 אר תשפ ןאשיא תביצמ ןור רַדֹו תכאס םהאוכ

 האגנָא :אר ור הַנו דאד םהאוכ ןאשְנ ןאשיאב

 םייאמְנ אה ריבדת ּוהָיִמְרי ָךצְב את דייאיִב דנתפנ

 ןאמיכַה זא תַרָושַמו ןאנהאכ זַא תַעירְׁש הכ אריז

 דײאיִב םַפ דש רַהאוכנ עיאצ איבנַא וַא םאלְבו
 אר שנכנס יהו םינְַב דוכ ןאֹבנְב ארוא את

 ןאוָאו הרְב שוג ארמ דנוארכ יא :םיהדנ שוג

 אדא ייוכינ ץֹועְב ידָב איִא :ונָשָב ארַמ ןאנמשד

 הדנכ ןמ ןאנ יארְב הרפח הכ אריז רש דהאוכ

 הדאתסיא ות ָךוצחְב הנוגְנ הכ רוָא דאיִב דנַא

 התפג וכינ ןככ ןאשיא ָהֶראב רד את םדוב

 ספ :םנאדרגב ןאשיא זא ארת םשכ תַרַח
 ַסֶרְב אר ןאשיאו ראפָסְב טחקְב אר ןאשיא ןארַסַּפ

 דאל|א יב ןאשיא ןאנמ אֹמָנ םילסת  רישמש
 דנְוש התשכ יתַבָסְב ןאשיא ןאררַמו דנדרַנ הָויבו

 : דנָררַנ לותקמ רישמָשְב גְנְג רד ןאשיא ןאנאוג
 א יהָרענ יִרָואיִב ןאהנאנ ןאשיא רַב ינופ ןוג

 תַהְגְב ארז דש הדינָש ןאשיא יאה הנאכ

 אה םאדו דנא הדנכ יהָרֿפה םַנַרֹרַכ ראתפָרג

 יִא ות אֹמַא :הדומנ ןאהנַפ םיאה יאפ יאֹרְב
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 חי ( * איבנה הימרי באתב דסר

 ןארורסו ןאהאשראפ האגנָא : דינכנ ןַא רד ראכ הכ
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 ןאבסַאו אה הבארע רַבֹו התסַשִנ דָוּד יסרכ רַב

 הָדּוהְי ןאדרמ ןאשיא ןארורסו ןאשיא הרש ראוס
 רהש ןיא יאה  הזאורד וא םלׁשּורְי  ןאנכאסו
 ןוכסמ .דַבָאְב את רחש ןיאו רש דנהאוכ לבאר
 יחאונ זַאו הָרּוהְי יאה רהש וַאו :דוב .דַהאוכ
 ןאתסַהוכו יראומה או ןַמיִנְב ןימז זַאו םֶלָשּור
 חָיאבדו ינתכוס יאה ינאברקו דַמֲא דנהאוכ בונְנו

 ַחיאבְדּו דרוָא  דנהאוכ רובו ידרָא יאיאדַחו
 רֵנַאֹו :דרוַא דנהאוכ דנואדכ ָהְנאכְב אר רכשת

 רדו דנײאמננ םידקת אר תבַפ זור הרינשנ ארמ
 םלשורי יאה רהֵׁשְב התשאד רב יראב תַבָס ור
 יִשָתֶא שיאה הואורַד רַד האננָא דיזאכ לבאר
 דַהאוכ אר םלָשּורי יאה רצק הכ תבורפַא םהאוכ
 : רש דהאוכנ שומאכו תכוס

 הי באב

 והָימְ הב דנואדכ  ָבְנאָג וַא הכ מאל
 דורפ רג הזוכ הנאבבו זיֿכ רב + תפג הרש לזאנ
 םהאוכ ותְב אר רוכ ָםאלְכ אָננֲא רַד הכ יא
 דניאו םרש דורפ רנ הזוכ ָהְנאכב םַפ : דינאוָנש
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 הסר חי איבנה הימרי באתכ
 ד זא הכ יפרטו : דרכימ ראכ אה ךרֶג רַב וא

 ספ רש עיאצ רנ החכ תסד רד תכאסימ לג
 הכ ירֹוטְב תכאפ ןַא וַא רניד יפרט הראב וד

 ה האגנָא :רזאסְב הכ דַמָא דפ רנ הזוכ נב
 דנוארכ : תג הש לואנ ןמְב דננאדכ אלְכ
 ןיא לֵתַמ ןמ איִא לָאָרְׂשִי ןאדנאכ יֵא ךיוגימ
 אריז  דומְנ םנאוַתנ למע אמש אב רג החכ
 ןאנגמַה תפָא רנ הזוכ ַתסד רַד לַנ הבנאננ
 :דישאבימ ןמ תסַר רד לֵאָרְׂשִי ןאדנאב יא אמש
 יארב יתָכְלַמַמ אי יתַמא הראב רד הכ ימאגנה

 התפג ינֿכ ןֵדֹומְנ ךאלהו ןַתכאס םֶרַהְנמו ןַרנכ
 ןאשיא ָהְראב רד הכ יתמא ןָא רנַא : םשאב
 דניאמְנ תשנ זאב שיוכ תרארָש זא םשאב התפג

 רצק ןָא ןדראְּב הכ ייאלְב ןָא וא האננָא
 מ רַד הכ ימאגנהו : תש רַב םַהאֹכ םַא הדומנ
 פרגו ןדרכ אֹנְב תַהְגְב יתכלממ אי יתַמא ָהֶראֹב
 ךֹטנ רד ןאשיא רגַא :םשאב התפג ןכס ןדומנ
 האגנָא  דנונשנ ארמ לוקו דנזרו תרארש ןמ
 ןאשיא יארְב הכ םשאב התפנ הכ ייוכינ ןַא זַא

 הָדּוהְי ןאררַמ ןֶאְלא + תשנ רַב םהאוכ םנכְב
 הכ ֹוגְב הדרכ באמֿכ אר םלָשּורְי ןאנָבאסו
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 זי איבנה הימרי באתכ בסר
 אנ שלאמעַא ַהְרֹמַת קפו רבו שיאה האר בח

 הדאהָננ הכ אה םָכת רַב הכ ךככ לַתֶמ + םהְד אי

 הל

 גי

 - ט

 2 ט

-9 - 

 חי

 אר לאמ הכ יסָכ תסַא ןאנְגמַה דנישְנַב רשאב
 שיאה זור ףצנ רד דַנכ עמנ יפאצנַא יב הב

 קַמחַא דוכ תַרָכַא רדו דרכ דַהאֹוכ ְךֶרַת ארנָא
 או לאלג יסרכ אמ סרק עצומ : דוב דהאוכ
 ךימא הכ הדננאדכ יא : תסַא עַפַתְרִמ לא
 דניאמנ ְךרַת אדה הב ינאגמה יתמה לֵארְׂשִ
 רַחמ ןמ א הכ ינאנָא דש  דנחאוכ לג
 דנואדכ הכנונ רש דנהאוכ בותכמ ןימז רד דנָש
 הדומנ ךרַה תסַא תאיַח בָא ָהָמשְנ הכ אר
 אפש ספ הרב אֿפָש ארמ רנוארכ יִא :דנַא
 םהאוכ יִנאֹנ ספ הדב תאְגְנ ארַמ תפאי םַהאֹוב

 ךניא :יתסַה ןמ ָחיִבסַת ות הכ אריז רש

 תסַא אָנְכ דנוארכ םאלְכ דניוגימ ןַמַב ןאשיא
 ןאבש ןרוב זַא ןכ אמאו + דב עקאו ןָאְלַ
 הכ ינארימ ותו םַרֹומְננ ליִנָעַת ות יוריפ יארְב
 ןוריב םיאה בל א הָננֲא םתסאוכנ אר אלב םָי
 תעאב ןמ יאֹרְב + רוב רֶהאצ ות ָךוצהְב דמָא
 :ות ןמ יאָנְלַמ אלב ור רד הכ ׁשאבמ םרת

 םושנ לגב ןמ אֹמַא דנוש לגב ןכ ןאראכ םַתְס
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 גסר זי איבנה הימרי באתכ
 םושנ ןאסארה ןמ אמא דש ןאפארַה ןאשיא
 אר ןאשיאו רואיִב ןאשיא רב אר אלב זר
 ןינְג ןמְב דננאדכ + ןכ ךאלַה ףעאצמ תָבאלַהְב
 הכ םוק ןארַכפ הזאורד זנו ןרב הכ תג

 ןַא זַאו דנושימ ללאד | ןָא זַא הָרּוהְי ןאהאשדאפ
 םלָשּורי יאה הואורד ָהֵמַה דנו דנורימ ןוריב
 כ הֶדּוהְי ןאהאשראפ יִא וגב ןאשיאבו : תסיאְב

 ןיא וא הכ םלָשּור הננס עימנו הָדּוהְי מאמו
 אר דנואדכ אל דיוָשיִמ לכאד אה הזאורד
 אכ אב ןתשיוכ רַב דיוגימ ןינג דאדכ : דיונשב
 למָח יראב יה תבכ ור רו דישאב רח
 :דיזאסמ םלָשּורי יאה הזאורד לֿבאד ארנָאו דינכנ
 בכ דוכ יאה הנאכ זַא יראב יה תבָס ןור רדו

 תבפ ןור הכלב דיֹנכמ ראכ יהו דירואיִמ ןוריב
 רמַא אמש ןאררפְב הכנאנג רייאמנ םידקַת אר
 אר דוכ ׁשֹוװ דנדינשנ ןאשיא אמא : םדומרפ

 תֿככ אר דוֿכ יאה ןדרנ הכלב דנַתׁשאדנ ארפ
 : דנרידפנ אר בידאַתו דנונשַנ את דנתכאס

 דכ רדו דיֹוְׁשַב תקיקח ארמ רנא  ריוגימ דנואדכו

 רהש ןיא יאה הזאורר זַא יראב יה תבס זור
 גיה הרומנ םידקַת אר תבס תורו דױאסנ לָכאד
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 זי , זט איבנה הימרי באתכ סר

 יתפַה ןמ האג האפ יננת ור .רדו ןמ ָהֶעְלְ
 הדַמֲא ות ךונ ןימְז יאה ןארַכ זַא אה תַמא

 זיו ליטאבָאו נורד ג אמ ןארָדְּפ תפג דגַהאב
 :רנׁשנ יה תראו תשאדנ הדיאפ הכ אר יאה

 דואפְב ןאיאדכ דוכ יארְב ןאסנָא הכ דושימ איִא כ

 רָב אֹנְב : דנתסינ ןאיאדכ אחנָא הכנָא לאחו אב
 דינאדרג םהאוכ ףראע אר ןאשיא הבתרמ ןיא ןאח

 ןאשיא ורעמ אר שיוב תורבגו דוב תסד ילב

 הֹוהְי ןמ םסָא הכ תסנאד דנהאוכו תכאס םַהאֹוכ

 | : תסַא

 באב

 סאמלַא ךונו ןינהֶא םלקב הָדהְי האֹג א
 ךאש רבו ןאשיא לֶד חול רַֹו תסַא םוקרמ

 ימאדאמ : תסַא שוקנמ אמש יאה חַבְרַמ יאה ב

 ירשו וכ אה חַבֹלַמ .ןאשיא ןארספ הב
 דנלב יאַה לַת רו זבכ ןאתכרר ךזנ אר שוב
 ארהצ רד הכ ןמ ַהוכ יִא : דנראדימ דאי ג

 גאראתב אדת ןיאוֿכ ימאמְתו ירגנאות | יתסה
 ָבָבְסֶב זינ ארת ךנלב יאה ןאכמו ראד םַהאּוב

 ותו + יהריזרו דוכ דורח ַהַמַה רַד הב יהאנג ד
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 זי איבנה הימרי באתכ

 הדאד ֹותְב הכ אר וכ ָךְלַמ זינ תדוכ וַא
 רד אר תנאנמשדו תשאדג יהאוכ ערז יב םא

 אריז דומנ יהאוכ תַמדָכ ינאד ימנ הכ ינימז

 רַבָאְב את הכ דיא התכורֿפַא ןמ ַבצנ רד ישַתֶא

 דיוגימ ןינְג דנאדכו :דוב דַהאוכ  לעתְׁשֹמ

 דראד לכוות ןאפנא רב הכ יפכ דאב ןועלמ

 הָוהְי וַא ׁשֵלָרֹו דזאס שיוכ ךאמתעא אר שב
 רד רערע תכְרְד לֶּתְמ ואו : רשאב ֵרַחֹנמ
 ארנַא = יא  ייוכינ ןוגװ דוב דהאוכ ןאבאיב

 רד ןאבאיב ךשכ יאה ןאכמ רד הכלב ריד דַהאֹובנ

 הדנאשנ תֹכַרְד לֶּתְמ וא : רשאב וא ךאמֲתְעֲא

 שיוכ יאה השיר הכ דוב רהאוכ בָא ָךאנְכ רב

 דָיאיַב אמרנ ןוָגו דנכימ ןהַפ רהנ וב אר

 דנאמ דַהאוכ באדאש ׁשֹנרבו דיסרַה דַהאֹוכנ

 או תשאד רַהאכנ השידנא ילאס ךשפ רדו
 המה וא לֶר : דנאמ רהאוכנ זאב הימ ןררַא

 תסיכ תסַא ץירמ ראיסבו תסַא רַת הדנבירֿ יג

 לְד הדננכ שיתפת הֹוהְי ןמ + דנאדב ארנָא הכ

 רַב םַכֹרַהְּב את םתסַה אה הדרג ַהָדניאמוָאו
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 ומ איבנה הימרי באתכ חנר

 ןאגדרמ יארְב אר ןאשיא את דרַכ דנַהאוכנ הראפ

 יארב ןאשיא אב אר תָיְעַת הפאכו דניאמְנ תִיזעַת

 ותו + רישונ דנַהאוכנ םַה ןאשיא רראמ אי רַרַּפ ח
 לכַא יארב ןאשיא אבו שמ לבאר םזב ָהָנאכְּב

 לֶאְרְשָי יארכ תּואָבַצ הָוהְי הכ אריז : ןישנמ ברשו ט
 ךמנ רו אמש םאיא רד ןמ ךניא דיוגימ ןינָנ

 דראמאה ןאוַאו ינאמדאש ןאוַאו ישוב ןאוָא אמש
 : תשאר רב םַהאֹוכ ןאכמ ןיא זַא אר סורע זאואו

 ןאיב םֹוק ןיאְב אר ןאנככ ןיא ָהָמַה הכ ימאגנהו י

 הָג וַא דנואדכ הכ דנסרפְב ות זַא ןאשיאו ינכ

 התפג אמ ְךַצְב אר םיטע יאלב ןיא יִמאמְת בבס

 דוכ יאדכ הֹוהְי הב הכ יהאנגו ןאיצעו תסַא

 דנואדכ וגב ןאשיאב ות האננָא : תיִג םיא הדיזרו אי
 ךרַת ארמ אמש ןארדפ הכ תַהְג ןיא וַא דיוגימ

 אר אהנָא הדומנ .יוריפ אר יג ןאיארכו דנדרכ

 תעירש הדרכ ךרַת ארַמו דנרומְנ הדגסו תַדאבָע

 שיוכ ןאררפ זַא אמשו : דנַתׁשאדַנ האגנ ארמ בי

 אמש וא ְךי רח הכנוג דידיזרו תַרארְׁש הדאיִז

 ןמְבו דידומְנ .יוריפ אר דוכ ךירש לר ישב ר
 ןיא זַא אר אמש ןמ ןירב אֹנְב : דיתֿפרננ שוג גי

 דיא התסנאדנ אמש ןאררפו אמש הכ ינימזְב ןימז
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 טנר ומ איבנה הימרי באתכ

 ןאיארכ זור הנאבש אגנא רדו תכאדנַא םהאוכ

 רב ןמ הכ אריז דומְנ דיהאוכ תדאבַע אר רי

 די דנואדכ ןירַב אֹנְב : דומנ םהאוכנ םחַרַת אמש

 התפג רגיד ךאב הכ דיִאימ ימאיִא ךניא דיוגימ

 לֵאָרְׂשִי ינב הכ הוה תאיַחְב םסק רש רַהאֹונ
 וט תאיִחְב םסק הכלב + דרוָא ןוריב רַצָמ ןימָז זַא אר
 המהו לאמש ןימז זַא אר לֵאָרְִׂי יֵנְב הכ הוה
 רב דוב הדנאר אהנָאְב אר ןאשיא הכ יאה ןימְ

 ןארדפב הכ ינימְזְב אר ןאשיא ןמ ארז דָא

 וט דנואדכ : דרֹוָא םַהאֹוכ זאב םַא הדאד ןאשיא

 םהאוכ אר ראיסָב ןאריג יהאמ ךניא דיוגימ

 ןַא וא דעַבו דנָיאמְנ רצ אר ןאשיא את דאתסְרֶפ

 ןאשיא את ראתסְרַפ םַהאֹכ אר ראיסֶב ןאדאיצ

 יאה ךארוס וַאו לַת רַתו הוכ רַה וַא אר
 זי הכה רַב םנאמשג אריז : דננכ ראכש אה הרכצ

 ןאהנפ ןמ ךטנ זַא אהנַאו תסַא ןאשיא יאה האר

 חי ןמו :יִנ יפכמ ןמ ןאמשְנ וא ןאשיא ןאיצעו תסינ

 ףעאצמ תאפאכמ אר ןאשיא ןאהאנגו ןאיצע לוַא

 יאה ׁשֹאלְב ארמ ןימז הבנוג הינאסר םַהאֹו
 תאהורכַמְב אמ תארימו הדומנ תוולמ דוכ תאסאנר
 טי ןמ ווק הכ דננארכ יא :  רנא התכאס ֹולָמַמ שוב
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 ומ איבנה הימרי באתכ ונר

 םלגמ רד :םַא הרש הדימאנ תּואָבַצ יאדב החי ז

 ָבָבסְּב 7םדומְננ ידאשו םַתַסָשְננ ןאגדננכ תַרָשְע

 א ארַמ הכ אריז םַתסָשְנ ייאהנַתְב ות תסד

 תסא ימיאד אֹרָנ ןמ ךרד + יתכאס ּולממ םשכ חי
 = רשאבימ רידפ אנ גאלעו ךלֶהמ אֹרָג ןמ תַחארנו
 . אנ בָאו הדנבירפ ָהמשְנ לֶתָמ ןמ יאֹרְב ות איִא

 ןיננ דנואדכ ןירב אֹנְב : דש יהאוכ ראדיאפ טי

 ארת רניד ראב ןמ ייאמנ תשָג זאב רנַא דיוגימ

 אר םִיאֿפנ רנַאו תכאס םַהאֹוכ םיאק דוב ךוצהְב

 ןמ ןאהר לֶּתְמ ות האננָא ינכ ןוריב ליאדר זַא

 ותו תשנ רב דנהאוכ ות ָךזנ ןאשיאו דוב יהאוכ

 ארת ןמו : דומְנ יהאוכנ תשנ ואב ןאשיא ָךֶזַנ כ

 םהאוכ ראד ראצח ןיִגנַרְב ךאויד םוק ןיא יארְב

 ות רב אֹמַא דומְנ דנהאוכ גנג ות אבו תכאס

 ןמ ריוגימ דנואדכ ארז דַמָא דנַהאוכנ .בלאנ
 : םֶתְסַה ות אב ות ןדינאהְרו ןדאד תאְנְנ יארב

 א ארתו דינאהְר םַהאֹוכ ןארירש תסד וַא ארתו

 : דומְנ םַהאֹוכ היִדַפ ןאשיכמתס ףכ

 % כ
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 זמ איבנה הימרי באתכ

 ומ האב

 יארב : תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנוארכ םאלבו
 ןארתכדו ןארספ ןאכמ ןיא רד ארתו ריגמ ינז דוכ

 ינארתכדו ןארַסָּפ ָהְראב רד דננאדכ אריז :רׁשאבנ

 ינארדאמ ָהָראֹב רַדו דנָוש דולומ ןאכַמ ןיא רד הכ
 אר ןאשיא הב ינארדפו דניאזב אר ןאשיא הכ

 הב :דונמ ןינְג .דניאמְנ דלות ןימז ןיא רַד

 ןאשיא יארְב דרֹמ דנהאוכ ךֵלֶהֹמ יאה יראמיב
 הכלב רש רנַהאוכנ ןֿפו תפַרְג דנַהאוכנ םתאמ
 טחקו רישמָשְבו דוב דנהאוכ ןיגרס ןימֶז יור רב

 ןאגרמ יאדנ ןאשיא יאה שאלו רש דנהאוכ האבת

 יי דנואדכ אריז : דוב דהאוכ ןימז שוחוו אווה

 םתאמ יארבו שָמ לֿכאד ירג הַחונ ַהְנאכְב ריוגימ
 דנואדכ אריז אמְנַמ תֶיְעַת ןאשיא יאֹרְבו ןרנ ןתפרנ

 שיוב םחארמו ןאפחַא ינעָי דוכ תַמאלְס הכ ךיוגימ
 גרוב םַה :תשאד רַב םַהאּכ םוק ןיא זַא אר
 דנהאוכנ ןפדו דרמ דנַהאוכ ןימז ןיא רד ָךְנוכ םַהו

 שיוכו תֿפַרנ דנהאוכנ םַתאֹמ ןאשיא יארבו רש

 אר דוכ יומו תכאס דנהאוכנ חורנמ אר ןַת

 אר ןאנ ירג םתאמ יארבו : דישארת דנהאוכנ
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 ומ איבנה הימרי באתכ
 ןאגְמו ןדירר יארְב .ןאגסו ןתשכ יאֹרְב רישמש
 :ןתכאס ךאלהו ןדרוכ יארְב ארחצ תאנאויחו אַ
 שושפ ןאהנ ךלאממ מאמת רד אר ןאשיאו
 האשראפ ּוהָיקְזִחְיְְִב הָשַנֶמ בֵנכְב תכאס םהאוכ

 :דרַכ םֶלָשּורָי רד וא הכ יאה ראכו הָרּוהְי
 רואמְנ םחרת ות רב הכ תסיכ םלָׁשורָי יא אריז
 ךָי הכ תסיכו רריג םַתאֹמ ות יארְב הכ תסיכו
 דנואדֿכ : רַב ות יִתָמאלֶס וַא את רָרְב וס

 רַב בקעב הדרכ ְךרַת ארמ ות הכנֶג .דיוגימ
 הדרכ זארד ות רַב אר דוכ תסד זינ ןמ יתשג

 ןרש ןאמישפ זַא הכ אריז םַתֹכאכ ךאלַה ארת
 ןימז יאה הזאורד רד אר ןאשיאו : םַתשַנ ראזיב

 דאלוא יב אר דוכ םוקו תכיב םַהאֹוכ לאברג אב

 יאה האר וַא הכנוג דומָנ םַהאוכ ךאלה התכאס

 םִיארְב ןאשיא ןאנז הָיב :דנדרַכנ תשנ זאב דוכ

 ןאשיא רב ספ דנא הרש הדאיז אירד ניר זא

 הדננכ ןאראת ןאנאוָג רדאמ רַב רהט תקו רד

 ןאהָנאנ רהש רב אר יגְתְפשֶאו סרַתו דרוא םהאוכ

 ןובז דלו תפה ָהֶדיאז : דינאדרג םהאוכ ילֹותָמ
 יקאב זור זונה הכ וא באתפָאו ראב ןאָג הרש
 דנואדכו דידרנ אושו לָנֹכ ואו דרַכ בור: דוב
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 ומ איבנה הימרי באתכ
 ןאנמשד יור שיפ אר ןאשיא ָהייקַב ןמ דיוגימ

 הכ ןמ רַב יאו :דֹפְס םַהאֹוכ רישמָשב ןאשיא
 הדננכ עאזנו וג גנִג ָךרָמ ארַמ םרדאמ יִא ות

 םדאד אֹוְבַר הב הנ הדייאז ןאהָנ יִמאֹמְת יאֵרְב
 א ךי רק אדֶה עמ םתפְרִג אֹוָבַר הב הנו

 דיוגימ דננאדכ : דננכימ תנעל ארמ ןאשיא |
 תכאפ םַהאֹוֿכ אהר יוכינ יארְב ארת התַנלַא
 יגנַת ןאמְז רדו אלב תקו רד אר ןמשד הנאה
 ןהָא איִא : דינאדרג םהאוכ לֶלִַּתִמ ות ד
 ירגנאות :דַנַבָשַב אר גנְרְבו ילאמש ןֵהָא דנאותימ
 ָהָמַהְב הכלב תַמְקְב הנ אר תיאה הנימ
 םהאוכ נאראתב תרורח מאמת רדו תנאהאנג
 ימָנ הכ יֹנימְְב תנאנמשד ָהארמַה ארתו : דאד

 ןמ ְבצג רד יראנ הכ אריז דינאגוכ םַהאֹוב ינאד

 יא : תכוס דהאוכ אר אמש הרש התכורֿפַא

 הדרוָא דאיִב ארַמ ספ ינאדימ ארניא ות דנואדכ

 םנאראגמַתְס זַא אֹרַמ חאקַתְנִאו אמָנ רקפת ןמ וַא

 ןארבו אמנמ ףלַת ארמ שיוכ ִבַצַג ריד הבו ריגב
 ןאנכס :םַא הרישַב אר ייאוסר ות ְךָמאֹכְב הכ

 ידאש ות םאלכו םדרוכ אר אהנָאו דש תפאי ות
 יִא ות ָםאֹנְב הכ אריז דידרָנ ןמ לד ןאהַתְבַאו
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 די איבנה הימרי באתכ

 דננכימ תֹוֹובנ ןמ םסָאְב הכ איִּבנַא ןיא הְראב רד

 רישמש הכ דניוגימו םַא הדאתסרֿפנ אר ןאשיא ןמו

 ןיא הכ ריוגימ רש דַהאֹוכנ ןימז ןיא רד טחקו

 ןיאו +: רש דנהאוכ התשכ טחקו רישמָשְּב איִבְנַא

 הֶגוכ רד דננכימ תוובנ ןאשיא יארב הכ ימוק

 התכאדנַא רישמשו טחק בבסְב םלׁשּורְי יאה
 ןאנזו ןאשיא הכ דוב דהאוכנ יסכו רש דנַהאוב

 אריז דנכ ןפד אר ןאשיא ןארתכדו ןארַמְפו ןאשיא

 : תכיר םהאוכ ןאשיא רַב אר ןאשיא תְרארֶש הכ

 הנאבש ןמ ןאמשְנ וגב ןאשיאב אר םאלכ ןיא ספ
 ןַא הכ ארז דרארנ ימארַאו דזרימ ךשַא זר
 ַהֵמֵרַצְו םיטע יגְתסכָשְב ןמ םוק רתכד ינעי הזישור

 אֹרחַצְב רגא : תסַא הרש התסַכְׁש תכס תיאהניב
 לפאד רהַשְב רגַאו ישמש ןאגְתשכ ךניא םוה ןוריב
 איִבנַא םַה הכ אריז יגנפרג זַא ןאראמיב ךניא םש
 :דננאד ימָנ הו דננכימ תַראָגְת ןימְז רד הנה
 תַנאָנ איִאְו הדרַכ ךרַת לכ לאָב אר הָדּוהְי איִא
 ןאנָנ אראמ אֹרָנ תסַא התשאד הורכמ אר ןויצ
 יתָמאלְס יארְב תסינ ינאלע גיה אמ יארב הב יהַרַ
 ןאמז יארְבו דָמאַיִנ יֵרָיַכ ןיה אֹמַא םידישכ ראטֲתְנַא

 דנוארכ יא + דַמָא דיִרָּפ באֹרָטְצַא ךניאו אפש
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 גנר וט , די איבנה הימרי באתכ

 ףארַתְעַא שיוכ ןארדפ ןאיִצעַו דוכ ָתְרארֶשְב

 :םיא הדיזרו האנג ותב הכ ארז םייאמנימ

 אכ לאלָג !פכ אמנַמ דַר אראמ דוכ םסָא ךַמאבְב
 אב הכ אר דוכ ךהע ראמשַמ ראוכ אר שיוכ

 רד איָא + ןכָשַמ ארנָא הדרָוָא דאיִב יתסב אמ

 ןאראב הכ דֹנַהכַה אה תַמא ליטאבַא ןאימ
 דַהָרְב שראב דנאותימ ןאמסַא איִאְו דננאראבְב

 ותבו יתסינ ןאמה אמ יאדכ הָוהְי יִא ות רַנַמ

 ראכ ןיא ָהָמה לעאפ ות הכנוג םיתסה ראו דימא

 : ישאבימ אה

 ב ונ

 וט באב

 א לָאּומשו הָׁשֹמ םַה הָנ רנַא תפג ארמ דנואדכו
 ליאמ םוק ןיאָב ןמ ןאָג דנדאתסיאימ ןמ וב
 את זאדנַא רוד ןמ רוצה זַא אר ןאשיא רש ימנ

 סיור ןוריב אָגְכְב דנוגב ותב רַנַאו :דנֹוָר ןוריב

 ָבְנְנְתְסִמ הכנָא ריאמרפימ ןינָג דנוארכ וגב ןאשיאב
 תסַא רישמש קָחַתְסִמ הכנָאו תֹומְב תפַא תֹומ

 חכנָאו טחקַב תסָא טחק ךאואזס הכנָאו רישמָשְב

 דיוגימ דנואדכו = + יריפָא הב תסַא יריסַא קאל
 ינעי תשאמג םַהאֹוכ םסק ראהָנ ןאשיא רב
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 די = איבנה הימרי באתכ נר
 רַב ןאנכ םתאמ הרש הדיהאכ שיאה הזאורדו

 : דָוריִמ אלאב םֶלָשּורְי ךאירֿפו דננישנימ ןימז
 בָא יארְב אר ןאשיא ןאריגצ ןאשיא יאפדשו ג

 דנבאי יִמָנ בָאו דנורימ אה הרפח זנו דנתסרפימ
 דנשימ אוסלו לגב התשנ רַב ילאכ יאה ףרט אבו

 ןימז הכניא בֵבכְב : דננאשופימ אר דוב יאה רו ד
 הריראבנ ןאהג רַב ןאראב הכנוָנ תסַא הרש קָשְנמ

 אר דוכ יאה רס הרש לֶנַב ןאהאלֿפ תסַא
 ארחצ רד זינ אה לאמ הכלב : דננאשופימ ה

 הכנוג .דננכימ ךרַת (אר דוכ ךאלואו) דניאזימ
 אה ידנלב רב ןארֿפ ו : תסינ האיג יה ו

 .דננימ םד דאב יארְב אה לאש לַתָמ הדאתסיא

 יפלע ןיה הכנוג רדרנימ הדיהאכ אהנָא ןאמשנו
 אמ רַב אמ ןאהאנג הָנ רנַא דנואדכ יִא : תסינ +

 אמְנ לַמַע רופ סא רטאכַב אמָא דַהְרִימ תַדאהַש
 תפא הדש ראיסב אמ יאה דאדתרַא הכ אריז

 ךימא הכ ות יא :םיא הדיזרו האנג ותבו ח

 ישאבימ יגנת תק רד וא ָהֶדנהְד תאננְו לֶאְרְשי
 הכ ירפאסמ ךגנאמו ןיִמְז רד יבירנ למ אר

 ץכש לֶּתְמ ארָג :יהדׁש דנזימ המיב יבש יארֶב ט
 דַהְד תאַגְנ דנאות ימנ הכ יראבְג ךננאמו ריחתמ
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 :אנר די איבנה הימרי באתכ
 יתסה אמ ןאיִמ רד דנואדכ יִא ות אֹמַא יתפה

 ְךרַת אראמ ספ םיא הדש הדימאנ ות ָםאנָב אמו
 י ןאשיא ריוגימ ןינְג םוק ןיאְב דנואדכ |: אֹמָנַמ
 יאה יאו דנא הדוב ליאמ ןינָנ ןתשנ הראוָאְב
 ןאשיא דנואדכ ןירַב אנָב רנתשארנ ואב אר רוב
 דאב אר ןאשיא ןאיצע לאחו דֹומננ לובקמ אר

 : דאד דַהאוכ אז אר ןאשיא ָהאֹוג הדרָוא
 א אעד םוק ןיא תיירי יארְב תפג ןַמְּב דנואדכו

 בי םַהאֹוכנ אר ןאשיא ָהְלאנ דנריג הזור ןוג : אממ

 דננארְדג ידרָא ַהָיְדַהְו ינתכופ ינאברק וגו דינָש

 ןאשיא ןַמ הכלב דומרֿפ םַהאֹוכַנ לובק אר ןאשיא

 : תכאס םַהאֹוכ ךאלַה אב טחקו רישמָשְב אר
 יי איִבנַא ךניא הוה דנוארכ יִא הֶא םתפג ספ
 דיה דיהאוכנ אר ריִׁשֹמַׁש הכ דניוגימ ןאשיאב

 רד אר אמש הכלב דיפְר דַהאֹוכַנ אמשְב יטחקו
 יי סָּפ + דאד םַהאֹֹכ ראדיאפ יִתַמאְלְס ןאכמ ןיא
 נוֹדְב ןמ םסָאְב איִבנַא ןיא תפג אמ דנואדכ
 ןאשיאָבו םדאתסְרֿפנ אר ןאשיא ןַמ דננכימ תוובנ

 איִאְרַב ןאשיא הכלָב סרומגנ םלַבַתו םֶרומַפנ ירמַא
 שיוכ יאה לֶר כמו תלאטְבו רחַסו בדאכ יאה
 וט דנוארכ ןירב אֹנְב : דננכימ תַובנ אמש יארְב
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 אר יכיראת הכנַא זַא לבק רייאמנ פיצות אר
 תַמְלֹמ יאה הוכ רב אמש יאה יאפו דַרוֲא דידפ

 היאפב ארנָא דישאב רונ רמתנמ ןוו מלב
 :רִיאמְנ לידבַת טיל תַמְלּטְב התכאס לַרָבמ תֹומ
 ָבֵבסְב אפכ רֶד ןמ ]אג דיונשנ ארניא ראו

 ראו ןמ םשְנו ררכ דהאוכ היִרְג אמש ָךבַכַת

 ןיא זַא תכיר רַהאֹוכ אה ךשא התסירג ראז

 הרש הדרב יריפַא הב דננאדכ הלג הכ תַהג

 אר ןתשיוב ֹוגְב הכלמו האשְראפ הב : תא
 ינעי אה רַסֹפא הכ אריז דינישְנב התכאס ןַתורפ
 רתש : תסָא הדאתפא אמש לאל יאה את

 אר אהנַא הכ תסינ יסכ הרש דורסמ בונו יאה
 לאָב הרש ריפָא .הָרּוהי יִמאמתו ואס תותֿפמ
 אר דוכ ןאמשג + תסַא התפר יריסַא הב לכ
 לאמש ףרט א הכ אר ינאנָא הדרַב  דנלב
 רש הדאד ותב הכ יהלג רירנְנְב דנָאימ

 וא ןוָג אמא :תסַא אָנֹכ ות יאביז ןאדנֿפסוגו

 יהאוכ הָנ דנכ בצנ ות ינארמכחב אר תנאראי

 התכומָא דוכ ָךֵרָצ רב אר ןאשיא ות הכנונ תפג
 ארת דיאוימ הכ נז לּתָמ אה דרד איִא יהָדרַכ

 ןיא וג .דוכ לֶד רד רנאו + תַפרִג דַהאֹֹכנ ורפ
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 טמר די | גי איבנה הימרי באתכ

 (הכ ןאדב) תסַא הרש עקאו ןַמְב אֹרָנ אה זיג

 הרש הדאשג תיאה ןמאד תנאהאנג תְרַתַכ ָבבֹסְב

 גכ איִא :תֹסַא הדידרנ הנהַרְב רוזָב תיאה הנשאפו

 אי רומָנ דנאוַת לידבַת אר דוב תסופ ישַבַח
 הכ זינ אמש האגנָא אר שיוב יאה הסיפ גנַלפ
 דינאות ױכינ דיא הד דאתעמ ןַדרַכ ידבְב

 ור שיפ הכ האכ לָתָמ אר ןאשיא מו :: דר
 םהאוכ הדנכארפ דש הדנאר  ארחצ דאב

 הכ הכ יביצנו ות ָהָערק דיוגימ דננאדכ : תכאס

 תסא ןיא הרש הדומיפ ות יארַב ןמ ְבְנאָג זַא

 דאמתַעֶא גורדבו ידרַכ שומארפ ארמ הבנוג

 וכ יור שיפ אר תיאה ןמאד זינ ןמ ספ : ידומנ

 הדיד ות יִאֹוְסרו תכאס םַהאֹוכ שכנמ ות

 וכ אֹנְז יִתש ות יאה ההישו קספ : רש רַהאֹוכ

 ןאבאיִב יאה לַת רב ארת תאסאנו ות ראב
 את םלֵׁשרְי יִא ות רב יאו םדומנ הדָהאׁשֹמ
 : דש יהאובנ רהאט הנידעופמ

 ה

 \נ

 ט

TN 

 א ילאפ ךשל הראב רד הכ דנואדכ םאלַכ
 כ דנכימ ירג הַחּונ הָדּוהְי : רש לזאנ ּוהָיְמְרִי הב
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 גי איבנה הימרי באתכ ןמר

 2 .באב

 ָדנַב רַמַכו ןרב הכ תפג ןינָנ ןמְב דנארכ | א

 דנבְב דוכ ָךַמַכְב ארנָאו רַכְב דוכ יארְב ינאתְכ
 אר דנב רמכ ספ :רבמ ורפ בָא רד ארנָאו ב

 : םַתְפַב דוכ ָךַמֹכֵבַו םַדירֿכ דנואדכ ָםאֹלְכ קֿפאומ

 : תפג הרש לזאנ ןמְב רניד ראב דנואדכ ָםאלְכו :
 יתסב דוכ ךַמֹכְבו ידירכ הכ אר דנַב רַמַכ ןיא ד

 הרכצ ףאכַׁש רַד ארנָא התפר תֶרפבֹו ריִגָב

 בפח רַב תֶרֹפ רַד ארנָאו םַתֹֿפַר ספ :ןכ ןאהנפ ה

 : םדרכ ןאהנפ דוב הדומרפ ןַמְּב דנואדכ הֶגנָא

 תפג ארמ דנואדכ ראיסב םאיִא רורמ זַא דעבוו

 הכ אר ידנב רמו ןרב תֶרַפ הב התסאכ רב

 ינכ ןאהנפ אָגנַא רד הכ םדומרפ רמָא ארת

 רַמַכ הדנכו םַתֹפַר תֶרַּפ הב םַפ :ריִגְב אָגנא זַא ז

 םדוב הדרכ ןאהנפ ארנָא הכ יאנג וַא אר דנב

 ראכ יה קיאלו הריסופ דנב רַמכ ךניאו םַתֿפְר
 : תפג הרש לזאנ ןַמָּב דנוארב םאלכו : דובנ ח
 םיטע ָךבַכַתו הָדּוהְי ְרבַַת דיאמרֿפימ ןינָג דנואדכ ט

 ןיאו = + תכאס םַהאֹוכ האבַת ןינְנמה אר םלָשּורי י

 הדומְנ אבַא ןמ לק ןדינש א הכ ירירש םוק
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 גי איבנה הימרי באתכ

 בקע רַדו דאמנימ יורפ אר דוב לֶד ישכ רַפ
 הדגסו תַדאבָע אר אהנָא התפר ריֿג ןאיאדכ

 ראכ גיה קיאל הכ ידנב רַמַב ןיא לת דננכימ

 הכנאנג דיוגימ דנואדכ אריז : רש דנהאוכ תסינ

 יִמאמִת ןאנְנמַה רַפסְנימ יֹמַרֲא ָרַמַכְב דנב רמַכ

 אר | הָרּוהְי ןאדנאכ מאמו לֵאָרׂשִי ןאדנאֿפ
 םֶסֲאו םֹוכ ןמ יארְב את םדינאפסנ ןתשיוכב

 ןיא ספ |: דנדינשנ אמא דנשאב תניו רכפו

 ןינָנ לֵאָרְׂשִי יאדכ הָוהְי וגְב ןאשיִאְב אר םאלְב
 רש דַהאוכ רפ בארָש וא ךשמ רה דיוגימ

 םינאד ימנ אמ רַגַמ תפג דנהאוכ ֹותְב ןאשיאו

 ספ : רש דהאוכ רפ בארש וַא ךשמ רַה הכ

 ןאנַכאפ ָעימנ דיוגימ ןינְג דננאדכ ֹוגְב ןאׁשיאב

 דָּד יסרכ רַב הכ ינאהאשָדאפ אב אר ןיִמָז ןיא

 סל ַהָנֵַכ עימו איבנַאו ןאנָהאכו .דננישְנימ
 דיוגימ דנואדכו :תכאס םַהאֹוכ רפ יתסמְב אר

 הנוי: אב אר ןארספו ןארַדַפ ינעי אר ןאשיא

 ןאשיא ןתכאס ךאלה וא תכארנַא םהאוכ םַהְב
 דיונָשָב : דומָנ םהאוכנ תַמחַרו תֿפארו תקפש

 דנואדכ אריז דיושמ רורגמו דיריג ארפ שוגו

 לאל .דוכ .יאדפ הוה יארְב = + דיאמנימ םלבח
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 בי איבנה הימרי באתכ רמר

 הָנ ןֵרָ .ןאינט רד יִתסַה ןטַא םלאס ןימז
 םֵהְ תַנארַרארַב םֶה הכ ארז :דרַכ יהא ו

 זנ ןאשיאו דנַדומְנ תַנאיִכ ֹוּתְב תררּפ ןאדנאכ
 הָנ רַגָא סַּפ דננכימ דנלב יארצ ות בקע רד

 : ןכמ רואב אר ןאשיא דניוגב ֹותְב וכינ ןאנכס

 שיוכ תארימ הדרכ ךרֶת אר דוכ ָהְנאב ןַמי

 ִתסַדְב אר דוכ ָהָבּובחַמו םַתֹכאדנַא רוד אר

 לֵתַמ ןמ תארימו :םַדֹומָנ םיִלפַה ׁשֹנאנַמׁשד ח
 דוכ ןאוָא ןמ ְךַצְבו דידרג ןמ אב לגנג ריש
 :םֵדֹרַכ תַרָפָנ וא זַא תַהְג ןיא זַא דרַכ דנלב אר

 יראכש נרמ לתַמ םיארְב ןמ תארמ איִא ט
 דנשאב התֿפַרְג ארוא ךֹוד ןאגרמ הכ גנראננר

 אר ארחצ תאנאויָח עימו  דיִוָרַב תסַא הרש

 : דנרוכב את דירואיִב אר אהנָא הדרַכ עמג

 הדרכ בארכ ארַמ ןאתסכאת ראיכָב ןאנאבָש י

 ָבּוגַמ תארימו דנֶדומְנ לאמ יאפ אֹרַמ תארימ
 ארנָא : דנתלאס לַדַבמ ןאריו ןאבאיִבְב ארַמ א

 םתאמ ןמ ךונ הרש ןארו ןָאו דנתלאס ןאריו
 . יִפַכ הכנוג הרש ןאריו ןימָז ימאמת תסַא התפרֶג

 מאמת רב : רַהְר יִמָנ האר דוכ לד רד ארנא בי
 דנדרָוא םונה ןאגְדננכ גאראת ארחַצ יאה ידנלב
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 המר בי איבנה הימרי באתכ

 את ןימָז ָךאנָכ זַא דנואדכ ךישמש הכ אריז

 ירָשַב ה יארְבו דנכימ ךאלַה שרד ךאנְכ

 גי דנֶדיִוְרְד ראכו דנתשאכ םדננ : תסינ ינַמֲִא

 או דנדרבנ עֿפנ הדרנַא גנב אר ןתשיוכ

 לֶגֹכ דנוארב םשב ָתַדָח בֵבכְב אמש לוצחמ
 : דנריררג

 די דוכ ָךירְׁש ןאגיאסמַה ַעימִג ָהְראב רד דנואדכ

 לֵאָרׂשִי רוב םוק הכ יכלַמְב דננאסרימ רֶרַצ הכ
 ךניא דיונמ ןינָנ תסַא התכאפ ןַא ךלאמ אר
 הָרּוהְי ןאדנאכו םנכימ רַב ןימז ןָא זא אר ןאשיא

 וט רַב זַא דעבֹו : םנכימ רַב ןאשיא ןאימ וַא אר

 םהַרַת ןאשיא רַו דרַכ םַהאֹוכ עונה ןאשיא ןדנכ
 שיופ ְךֶלַמְב אר ןאשיא זא םַכרַהו דומְנ םָהאוט
 זמ רנַאו :דרֵנֲא םַהאֹוכ זאב דוכ ןימזב אר םַכרַהו

 התֿפַרְנ דאי וכינ ארמ ַםֹוק יאה קירט ןאשיא

 הכנאנג דנרוכ םסק הָוהְי תאיַחְב ינעָי ןמ םסָאְב

 לעב הב הכ דנראד םלעַה ארמ םוכ  ןאשיא
 ןמ םֹוק ןאיִמ רד ןאשיא האגנָא דנרוכ םסק

 זי האגנָא דגַגְׁשַנ רַנַא אֹמַא : רש דנהאוכ אַנְב

 םַהאוכ ךאלַה הדנכ רַב לכ לאב אר תַמֹא ןָא
 : תסָא ןיא דנואדֿכ םאֵלְכ תכאס
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 ןפשיוכ ךֵצְב הָדּוהְי ןארנאכו לֶאְרְשי ןאדנאֿכ הכ
 ארמ םשכ הדינאוכ רוכב לַעַּב ירבו רנר
 : דנַדרוָא ןאיַהַב
 האגנַא םַתֹסנאד ספ דאד םיִלעַה ארַמ רנוארכו

 לִתַמ ןמו + ידאד ןאשְנ ןַמְב אר ןאשיא לאמעא
 ימנו םדוב דנַרב חַבדֹמְב הכ זומָא תסד הרב

 דנתפגימ הדומנ ומ דצב תאריברת הכ םתסנאד

 וַא ארנָאו םיזאס עיאצ שא הוימ אב אר תכרד

 רֹוכדַמ ריד שַמְסֶא את םייאמְנ עטק ןאגדנז ןימז

 לראע רואד הכ תֹואָבֲצ הוהְי יִא אמָא : רושנ
 הכ רִשְב יתסַה לָרו ןטאב ָהֶדנֹנכ ןאֹהַתְמַאו

 הכ אריז םניבְב ןאשיא זַא ארת ןֵדיִׁשְכ םאקֲתְנא

 ארָהְל : םַתֹכאכ רַהאֹמ ות מ אר דוכ עַד

 הכ תֹותָנְע להַא ָהָראברַד דיוגימ ןינָנ דנואדכ

 תוובנ הָוהְי םאנב דניוגימו דנראר ות ןאג ךצק

 ןיא וא : יוש התשכ אמ תפד וא אדאבמ ןכמ

 ןאשיא רַב ךניא דיוגימ ןינְג תּואָבָצ הֹוהְי תַהְג

 רישמָשְב ןאשיא ןאנאונו דינאסר םַהאֹוכ תבוקע

 יגנפרג וַא ןאשיא ןארתכרו ןארַספו דרמ דנהאוכ

 דהאוכנ יהָיְקַב ןאשיא יאֹרְבו : רש דנהאוכ ךאלַה
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 גמר בי,אי איבנה הימרי באתכ
 לאס רַד תֹותָנְע להא רַב ןמ הכ ארז .דנאמ
 + דינאפְר םַהאֿכ ייאלב ןאשיא תַבוקע

 םי::םאב

 א הכניא זַא יתסַה רַת לדאע ות דנואדכ יא
 הכאב רד ןכיל םיאמָנ הָנאחֹמ ות אב ןמ
 האר ארג דנאר םהאוכ ןככ ות אב תמאכחַא

 ןאראכ תנאיִכ עימו דושימ ראדרוכ רַב ןארירש

 כ ספ ידֹומְנ סרג אר ןאשיא ות : דנשאבימ ןמיא

 ות דנדרַוָא זינ הוימ הדרכ ןמנו דנרו השיר

 ןאשיא בלק ַא אמָא יכידזנ ןאשיא  ןאֹהַרְב

 ג ארַמו יפאנשימ ארמ דנואדכ יא ות אמא : רוד

 ןאשיא הדרכ ןאחתמא דוכ ךזנ ארמ לד הדיד
 ןאשיאו שכ ןוריב חבל יארְב ןאדנפסוג לֶתִמ אר
 ד יִבָּב את ןימז : אֹמְנ ןייֵעַת לתק זר יאֹרְב אר
 < ךשכ ארחצ ִמאמְת האיגו דומָנ דהאוכ םתאמ

 ַתְבארֶש  בֶבְסְב ןאגרמו תאנאוָיַה דנאמ דַהאוכ
 וא הכ .דנוגימ אריז דנָא הרש ףלת שנאנכאס
 ה אב הכ יתקו רַנַא : דיד דַהאובְנ אראמ ָתֵרֹכֲא
 הנוגג ספ .דנררכ התסַכ אדת ידיוד ןאגָדאיַפ
 רד דנג רַהְו יֹנכ ירַבאֹרְב ינאותימ ןאבסַא אב
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 אי איבנה הימרי באתכ מר

 דיונְׁשַב אר דהע ןיא ןאנכס הכ וגב הדרַכ

 הכ יזור ֹוַא ארז : דירא אָגְב אר אהנָאו ז

₪ 

-2 

 את םַדרוֲא רַב רֶצָמ ןימז זַא אר אמש ןארַרֶפ

 בצו םרֹומְנ תֹכס ַדיכֲאַת אר ןאשיא זורמָא
 ארמ לוק םַת5ֹֿגנ הדומָנ דיכֲאַה התסאב רַב רוז
 ארפ אר וכ שוגו דנַדינׁשַנ אֹמַא : יוגש
 דופ ריש לֶד ׁשכ כ יוריפ הכלב דנתשאדנ
 רַב אר דהע ןיא ןאננס ָםאמְת ספ דנדֹומְנ אר
 םדוב הדומרפ רמָא הכנוג םַדרוַא דראו ןאשיא

 : דנדומְננ אפו אֹמַא דנָיאמְנ אפו ארנָא הכ

 הָדּוהְי ןאררמ ןאיִמ רד יהְנְתֿפ תפג אמ דנואדכו
 יאיאטֿכב : תסַא הרש אדִַפ םֶלָשּורָי ןאנָכאסו
 אבָא ןאנס ןיא ןדינש וא הכ דוכ ןישיפ ןארַרפ
 אר רג ןאיאדכ ןאשיאו  רנתשנ רַב דנַרומְנ
 ןארנאכו דנַדומְנ תַדֹאֹבְע אר אהנָא הדומנ יור
 ןארַדְפ אב הכ אר ידהע הָרּוהְי ןאדנאכו לָארְׂשִ
 דנואדכ ןירַב אֹנְב :דנתפַכש םדוב התסַב ןאשיא
 ןָא וא הכ אר יאלב ןמ ךעא דיוגמ ןינְ
 ןמ ךזנו ררוא םַהאֹוב ןאשיא רַב תסַר דננאוָתנ

 תַאָנֲא אר ןאשיא אֹמַא דרַכ דנהאוכ התאנתְסֲא

 ןאנכאפו הָדּוהְי יאה רהשו | + דומְנ םהאוכנ ב
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 אי איבנה הימרי באתכ

 אהנָא יאְרְב הכ ינאיאדכ ךמ התפר םֶלָשּורי
 אמא דרכ דנהאוכ דאירפ דנדינאזוסימ רוכב

 אר ןאשיא זָגרַה ןאשיא תַביצמ ָתקַו רד אהנָא

 הָדּוהְי יא הכ ארז :דאד דנַהאֹוכנ תא

 רשאבימ ות יאה רהַׁש ָךדקְב ות ןאיאדכ ָהְראמש

 יאה תַבְרַמ םלָשּורי יאה הֶנוכ ָהְראמש בֵסַח רנו
 תַהְגְב אה חַבְרַמ ינעי דיתשאד אפ רַב ייאוסר

 ןיא יאֹרְב ות ספ + לַעַּב יארְב .ןדינאזוס רוכב
 ערצַת ןאוִא ןאשיא | ַתַהְגְבו ןכמ אעד םוק

 תקו רד ןוָג הכ אריז אמנמ דנלב התאֹגֲתְסַא
 תַבאָגָא אר ןאשיא דננאוכב ארמ שיוכ תַביצמ

 : דומְנ םַהאֹוכנ

 תסַא ראכ הָנ ןמ ָהנאכ רד ארמ ַהָבֹובהַמ

 תשוגו תאערַצת איִא תסַא הדיזרו תַרארְׁש הבנוג

 דנכב רוד ות זַא ארת ָהאנג דָנאוָתיִמ סדקמ

 ארת דנואדכ :ײאמנ דנו יתסְנאותימ האגנַא

 רשאב אֹמָנ שוכ וכינ ָהָויִמַב הכ באדאש ןותְיז

 רד שַתֶא םיטע אגו ןאוָאְב אֹמַא הדומנ ימסמ

 התסַכש שיאה הכאש הכ תסַא התכורֿפַא ןָא

 הדומְנ סרג ארת הכ תֹואָבַצ הָוהְי ארז : דידרג

 יתרארש ַבֵבכְב תפָא הדומרֿפ ות רַב ייאלב דוב
AA 1 JUD.-PERS. IL. 
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 י איבנה הימרי באתכ חלר

 ךניא רַָוגימ ןינְג דננאדכ אריז : ראד רַב ןימָז חי

 ןכאלֿפ זַא אר ןימָז ןיא ןאנכאס הבת ןיא ןמ
 דרוָא םַהאֹוכ גנַתְב אר ןאשיאו תכאדנַא םַהאֹוכ

 תָחארְג ןמ המרצ בבפב ןמ רב יאו : דנַמהַפְב את טי

 תביצמ הכ םתפג אֹמַא תפָא רידפאנ גאלע ןַמ

 ַהַמיַכ :דוב םהאוכ לַמַחֲתֹמ ארנָאו תסַא ןיא ןמ כ
 התכיסג ןמ יאה באנט ימאמתו רש בארכ ןמ

 דנרש באיאנ התפר ןוריב ןמ זַא םנארספ דידרג

 יאה הדרֿפו דנכ ןהפ ארמ ָהָמָיִכ הכ תסינ יסכ

 ישחו ןאנאבש הכ אריז : ךִיאֹמָנ אפ רַב אמ כ
 אנב דנאמנ ימנ בלט אר דננאדכו דנַא הרש
 ןאשיא יאה הל ַהֵמַהְו רש דנַהאוכנ באימאכ ןירב

 דִיֲאימ ירֵבַכ יארצ ךניא : דידרנ דהאוכ הדנַכארַפ בכ

 יאה רהש את לאמש ראיד זַא ימיטע בארטצַאו
 יא : דאס אה לאש אוָאַמו ןאריו אר הדיהי
 תפינ וא ןָא זַא ןאפנַא קיט הכ םנאדימ דנואדכ

 םדק תִיאדְר רַב ראק רוָרמ האר הב ימֵרֲאו

 בירָאַה ארמ דנוארכ יִא :דשאב ימָנ שיוכ יאה דב

 ארָמ אדאבַמ דוכ ָבַצֵנְב הנו ףאצנָאב אֹמַא אמנ

 הכ יאה תמא רַב אר שיוכ בג : יזאס ליל
 ָםסַא הכ יאה הליבק רַבַו זירְב דנָפאנָש ימָנ ארת
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 אי,י איבנה הימרי באתכ

 אר בקע ןאשיא הכ אריז דננאוכ ימֵנ ארת

 ןכְכמו דנַהכאכ האבת הדיעלב ארואו דנדרוכ
 / :דנדומנ בארכ ארוא

 אי באב

 הב דנואדכ ָבְנאַג וַא הכ ימאלַכ תסא ןיא

 אר רהע ןיא םאלְכ : תפג הרש לזאנ ּוהיָמְר
 : רייוגב םלָשּורי ןאנכאפו הָרּוהְי ןאדרמבו דיִונָשב
 דַוגימ ץִנָג לֵאָרְׂשִי יארפ .הָוהְי וגב ןאשיאב ותו
 : דונשנ אר דהע ןיא םאלכ הכ יסָכ דאב ןועלַמ
 אר ןאשיא הכ יור רד אמש ןארַרַּפְב ארנָא הכ

 רמַא םֵדרְוָא ןוריב ןיִנַהֲא הֶרוכ זַא רצָמ ןימָז זַא
 הָננֲא רַה קֿפאומו דיִונָשָּב ארמ לוק םַתֿפנ הדומרפ

 את דירואיִב אָנְב ארנָא םיאמרֿפב רמַא אמשְב
 : םשאב אמש יארכ ןמו דישאב ןמ םֹוכ אמש

 אפו םדרוכ אמש ןארַרפ יארְב הכ אר ימסק אתו

 הכנאנג תסיראָג לפעו רישב הכ ארינימְז הכ םִיאֹמנ
 באוָג רד ןמ סָּפ םַהָדְב ןאׁשיִאְב תפָא הדש זורְמָא

 :ןמֲא דנואדכ יִא םתפנ

 אר ןאננכ ןיא םאמַת תפג ארמ דנואדכ ספ

 אדְנ םלָשּורְי יאה הָנוכו הָדּוהְי יאה רהָש רב
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 י איבנה הימרי באתכ ולר

 ךאלפא תאמאלע וַאו דיריגמ דאי אראה תַמא
 ; דנפרַתימ אהנָא זַא אה תמא הכ אריז דיִפרַתַמ

 יתכרד ןאשיא הכ תפא לטאב אה םוק וסר הכנוג ג
 יאה תפד תענצ הכ דנכבימ רַבַת אב לג א

 הדאד תניז אלטו הרקנְב ארנָאו + רשאבימ ראָגנ ד

 : דושנ ְךְרַחְתִמ את דננכימ םַכְחֹמ שכְנו ךימ אב

 דנשאבימ ראיִכ ןאתסוב רד םרַתַמ לָתַמ אהנָאו ה

 רב דיאבימ אר אהנַאו תפג דנַנאוַת ימנ ןכס הכ

 אהנָא וַא תפר דננאֹוְת יִמָנ האר הכנוג תשאד

 תווקו דינאסְר דנאותנ רַרצ הכ אריז  ריסרַתַמ
 ות לַּתְמ הֹוהְי יִא : דנראדנ םַה ןדינאסר עֿפנ ו

 תווק רד ות ָםְסֶאְו יתפה םיטע ות תסינ יסכ

 הכ תפיכ אה תמא האשדאפ יא :תסַא םיטע ז

 הכנונ דיאשימ ותְב ןיא הכ אריז דַפרַתַנ ות וַא

 ךלאממ ימאמְת ררו אה תַמא ןאמיכח עימג רד
 ישחו ןאשיא מג : תסינ יִסַב ות ךננאמ ןאשיא ה

 : תפָא (תב) בוָג ליטאבַא ָבירָאַה דנשאבימ קַמחַאו
 ופוא זַא אלטו שישְרִּת וַא הרש הדיבוכ הרָקנ מ

 רשאב רז !אה תסד למעו רג תעְנצ תַעְנַצ הב
 ָהָמהו אהנָא סאֹבְל ןאוָנְרַאו דֶרגאל דנרוָאמ

 הָוהְי אמָא : תסַא ןאגשיפ תַמְכַה למע אהניא ו
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 ולר י איבנה הימרי באתכ

 ידַמרַפ האשדאפו יִח יאדכ ואו תסַא קַח יאדב

 תמאו רְַשמ ללזתמ ןימְז וא בֵצַג זַא רשאבימ
 אי ןאְׁשיאְָב :רׁש דננאותנ לַמֲחַתֹמ ארוא רהק אה

 התכאסנ אר ןימְו ןאמסָא הכ ינאיאדכ דייוגב ןינְ
 דנהאוכ ףלַת ןאמסָא ריז או ןימָז יור זא דנָא
 בי ןוכסמ עברו תכאס דוכ תווק זַא אר ןימז וא : רש

 לקעָב אר ןאמסָאו דומנ ראותפא שיוכ ַתַמכַחְב אר

 גי אה בָא יאגט דַהָדימ זאוָא ןוג + דינארתסג דוב

 ןימז ואצקַא זַא אה רבָא דָיָאיִמ דיִדָפ ןאמסָא רד
 דאבו דזאסימ ןאראב יאֹרְב אה קרב דַרְוָאיִמ רב
 די ָעימְנ : דרַאמ ןוריב דוכ יאה הנאַמ וַא אר
 הכרַהו דנראדנ תֿפְרעַמו דנַא ישחו ןאמדרַמ

 תב הכ ארז דש דַהאוכ לגפ רזאסימ ילאתמת
 סֿפנ ןיה ןַא רדו תסַא גורד וא ָהְרש התכיר

 וט רד דשאבימ יֹנָרֹכְכִמ ראכו לטאב אהנַא : תסינ
 : רש רנַהאוֿכ לת דַעָאמ המָבאחמְב הב יור
 וט דשאב ימָנ אהנָא לֶתַמ תסַא בקע ביִצָנ הכ וא
 לֵאָרְׂשִו תכַא תאדוגומ ַהָמַה הְדנַואס וא הכ אריז

 תֹואָבְצ הָוהְי וא ַםסָאו תפָא יו תארימ יאצַע
 5 : רׁשאבימ

 ו זַא אר דוֿכ ָהָתֹסַב יתסה ןכאס יגנַת רד הכ יא
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 מ איבנה הימרי באתכ דלר

 ןאשיאב ךלַת בָאו תכאס םהאוכ םוק ןיא ךארוכ
 יאה תַמא ןאיִמ רד אר ןאשיאו : דינאשונ םהאוכ זט
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 טי

 אכ

 דנתכאנשנ אר אהנָא ןאשיא ןארַרַפו ןאשיא הכ

 בקע רד אר רישמשו תבאס םהאוכ הדנכארפ

 ךאלה אר ןאשיא את דאתסרֿפ םַהאוכ ןאשיא
 : םִיאמנ
 החְונ ןאנװ דינכ רכפַת דיוגימ ןינָג תּואָבְצ הָוהְ

 םיכח ןאנז יִפ רו דניאיִב את דינאוכְכ אר רג
 הדומנ לעת ןאשאו = + דאב את דיתסרַפְ
 אמ ןאמְׁשְנ את דננכ אפ רב םַתאֹמ אמ יאֹרְב
 :רזאפ יראָנ אה בָא אמ ןאגומו דוירב אה ךשא
 דושימ הדינש ןויצ זא ירג החונ זאוָא הכ אריז

 םידידרנ לג5 ראיסַב הו םידש תראג הנוגנ הכ
 אמ יאה ןכסמו םידרכ ְךרַת אר ןימָז הכנוג
 ַםאֵלְכ ןאנז יִא ספ :דנַא התכאדנַא ןוריב אראמ
 ןאהד םאלכ אמש יאה שוגו דיונָשָב אר רנוארכ
 אר ירג החונ רוכ ןאֹרַתַכרְב אמשו דַרילַפְב ארוא
 :אר םַתאֹמ שיוכ האֹסמַהְב ןז רַתו דיהְד םילעת
 רצקְב הדַמֲא רב אמ יאה הרָננפְב תומ אריז
 זא אר לאֿפטַא את תסַא הרש לכאד אמ יאה
 עָטְקְמ אה ופ ראֹהָג וַא אר ןאנאונו ןוריב
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 הלר י,ט איבנה הימרי באתכ
 ככ יאה שאל הכ ֹוגְב דיוגימ ןינְג דננאדכ : דזאס
 הפאב ךננאמו ארחצ יור רַב ןיגרס לֶתַמ ןאמדרמ

 הכ תסינ יסַנֹו תפָא הדאתפא רנ ורד בקע רד

 גכ וַא םיכח דיוגימ ןינג דנואדכ |: דנג רַב ארנָא

 שיוכ ידנָמונת זַא ראבנו דיאמְננ רכֿפ דוכ תַמְכִה

 ראכַתֿפָא דוכ תלו זַא דנמ תלודו דושנ רָכָתְפמ
 דנ רֿכֿפ ןיא וא ךִיאֹמָנ רכֿפ הכ רַה הכלב + דַנכַנ
 ןמ הכ דסאנְׁשימ ארמו רראר םהֿפ הכ רֹנכְב

 רד אר תלאדעו ףאצנָאו תמחר הכ םתסַה הֹוהְי

 ןיא רד רדיוגימ דנואדכ אריז םַרָאימ .אנב ןימז

 הכ ךניא דיוגימ דנואדכ : םשאבימ רורפמ אה זיג

 ןאנותכמ אב אר ןאנותכמ אנ הכ דיאימ ימאיִא

 וכ םֹודֲאו הָדּוהּו רַצָמ ינעָי :דינאסר םהאוכ תוקע

 יומ יאה השוג הכ אר ינאנָאו בָאֹומו ןֹומַע יֵנְבו

 הכ אריז דננכאפ ארחצ רדו דנשארתימ אר דוב

 ןאדנאכ יִמאמתו דננותכמ אנ אה תמא ןיא ץימנ

 :דנַא ןותכמ אנ ל רד לאש

 י באב

 א דנואדכ הכ אר ימאלַכ לָאָרְׂשִי ןאדנאכ יא
 ג קירט דיוגימ ןינָג דנואדכ + דיונָשָב דיוגימ אמשב

235 



 מ איבנה הימרי באתב בלר
 שיוכ ןאבְז + דנראכ תַנאיִכ תעאמְנו ראכ אז

 ןימז רד דשכימ גוב דוכ ןאמכ לֶתֶמ אר
 אריז יתסאר יארְב הנ אֹמַא .דנָא הרש יוק

 דננכימ יקרַת תַרארָשְב תַרארֶש זַא דיוגימ דנואדכ

 שיוכ היאפמה וַא ךירַה : דנפאנָש ימָנ ארַמו ד

 ראמְתעַא רַראַרְב יה הבו דשאב רַּדַח אב

 דָרְוְאיִמ רַד אפ וַא רַראֹרְב רַה ארז דייאמנמ
 סַכרַהו : דנכימ ׁשֶדרַנ ימאמנְב היאסמה רַהֹו ה

 יתסארְב ןאשיאו דַהָדימ בירפ אר דוכ ָהְיאסמַה

 ייוג נדְב אר דוכ ןאבו דניאמְנ ימָנ םלכַת
 : דנַא הרש התפכ יראתפַר ְגַכ זַאו דנַא התכומָא

 בירֿפ ןאיִמ רַד ות ֹכְסַמ הכ  דיוגימ דנואדכ

 ארמ הכ  דנהאוכ ימָנ שױב  ךכמ זַאו תסַא

 : דנָסאנָשְב

 ןמ ךניא דיוגימ ןינְג תֹואָבְצ הֹוהְי ןירַב אֹנְבז

 דומְנ םהאוכ ןאָֹתַמֲא התשאדג לאק אר ןאשיא
 :דרכ םנאוַת הָנ דוכ םֹוק ְךַתְכד רֶמאֹכְב אריז

 ןֿכ בירֿפְב הכ תפָא ךלהמ ךית ןאשיא ןאבָז ח
 ןאנכפ שיוכ היאפמה אב דוכ ןאבָזְב דננארימ

 וא יאֹרְב דוכ לֶד רד אֹמַא דניונימ זימֲא חלצ
 ָבָבְסְב איִא דַוגימ דנואדכ ספ : דנראדגימ ןיִמַכ ט
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 גלר מ איבנה הימרי באתכ
 איִאְו םנאסָרנ תבוקע אר ןאשיא אה זיִנ ןיא

 : דָשַכנ םאֹקַתְנֲא םֹוק ןינָג זַא םנאָנ

 י העַתְרַמ יארָבו ירג החונֹו היִרְג אה הוכ יאֹרְב

 הכ אריז םנכמ אפ רב םתאמ ןאבאיִב יאה

 ימָנ .רדג אהנָא וַא ידַחַאו תסַא הרש התכוס

 ןאגרמ םַה דש ימְנ הדינש ישאומ יארצו דנכ
 :רנא .התפרו הדרכ רארֿפ םִיאהְב םָהְו אַ

 א - לדבמ אה | לאש יאֹוָאַמו אה הדותְב אר שרו

 אריא הכ םיכַח ךרַמ תסיכ : תכאס .םהאב
 התפג ןככס וב דננאדכ ןאהָד הכ תסיכו דמהֿפְב

 הכ דִיאֹמְנ ראבכא אה 1 ןיא זַא את דשאב

 תפָא הרש התכוס ןאבאיב לֶּתְמו בארֿכ ןימְז אר
 : דנכ ימָנ רדג ןָא וַא ידַחַא הכ

 .שיפ הב ארמ ָתַעירְׁש הכנוג דיונימ .דנואדכ ספ

 ןאוָאו דַדרַכ ְךרַת םדוב התשאדג ןאשיא יור
 הכלב = + דנדומְננ ךולס ןָא רו .דנדינשנ אֹרַמ
 בקע או דנדומְנ אר דוכ לֶד ׁשכ רכס יורפ
 .ןאשיאָב אר אהנָא .ןאשיא ןאררפ הכ םיִלֲעּב
 וט תּואָבְצ הָוהְי תַהְג ןיא וַא : דנתפר דנַתֹכומַא

 אר ןיתנַפֿפַא ןמ ךניא דיוגימ ןינָג לֶאְרְשָי יאדב
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 ח איבנה הימרי באתכ לר
 בכַתְרמ ןוָג איִא : תפינ יתָמאלְס הכנָא אב תסַא בי

 לנפ  "אדבָא :יִנ  דנדיררג לגכ .דנרש תאסאָגְר
 אנְב דנדומננ סאסהַא אר איה הכלב  רנרשנ
 דנַהאוֿכ ןאגדאתפא ןאיִמ רד דיוגימ דנואדכ ןירב
 םנאסר תבוקע ןאשיאב ןמ הכ יניח דאתפא
 : ריזול דנהאוכ

 םהאוכ 5לַת לכ לאָב אר ןאשיא דיוגימ דנואדכ
 ִתֹכַרְד רַב ריִננַא הנו ומ רַב רוגנַא הנ הכ דומנ

 דנהאוכ הדרמזפ אה גרבו דש תֿפאי ריננֲא

 דהאוכ ליאז ןאשיא זַא םֵהָדְב ןאשיאַב הָננָאַו רש
 את דיֹוִׁשְב עמג םינישְנ ימ אֹרָנ אמ ספ : רש די

 אהנָא רַדו םיוש לַכאד ראד ראצח ואה רהַשְב
 אראמ אמ יאדכ הוי הכ אריז םישאב תָכאס

 תסַא הדינאשונ אמב ךלַת באו הדינאדרג תֶָכאס
 יארְב :םיא הדיזרו האנג דנואדכב הכ ורנאז

 לַצאח ריב ןיה אמא םידיִשְכ ראֿטַהְנַא יתמאלס
 דידפ  יגְתְפשֶא ךניאו אפש ןאמְז יאֹרְבו דׂשנ

 אדע זַאו רש הרינש ןָד זַא וא ןאבסא ליחצ :דַמָא זמ
 דידרנ לָולוְתמ ןימז ימאמת שנארוא רוז הָחְיש
 תסַא ןָא רַד הָנֹרַװ .ןימזו דנַא הדַמָא הכ אריז

 דנואדכ אריז :דנַא הדרוכ אר שנאנכאסו רהשו זי
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 אלל ט , ח איבנה הימרי באתכ
 יעפאו אה ראמ אמש ןאימ רב ןמ ךניא רָגימ

 ןאותנ ןופפא אר אהנָא הכ ראתסְרַפ םהאוכ אה

 :דיזנ דנהאוכ אר אמשו דרכ

 ח רַד ןַמ לֶד םַתַפאיִמ יִלָפַת וכ ג זא הכשאכ
 טי ןאוָא ךניא : תסַא הדינאפְר םַהְב ףעצ םנורַדנַא

 הכ רִיִאיִמ רוד ןימז זא ןמ םֹוק רתָכד ערצת
 רַד שהאשדאפ רגָמו תסינ ןֹויִצ רד דנואדכ איִא

 דוכ יאה תבָב ארמ םשכ אֹרְג ספ תסינ ןָא

 כ האצה םֵסֹמ :דנַררֲא ןאגיהְב הנאניב ליטאבַאו

 : םיתֿפאינ תאָנְנ אמו רש םאֹמַת ןאתסבאתו תשדג

 אנ םַתאֹמֹו הרש חורנמ דוכ םוק ךַתָכד תחארג ָבֶבַסְב

 נכ איִא :תסַא התפֶרְג ורפ ארַמ תַרָיִחְו םַא התפר

 םפ יִנ ןַא רַד .יביבטו תסנ :דָעְלִּג רד .ןאפלב
 :תסַא התפאינ אפש ארֶנ ןמ םוק ָךֵתָכֹד

 ט באב

 א ָהָמשְג םנאמשָנו דובימ בא ןמ כ הכשאב

 םֹוכ ְךַתְכד ןאגְתשכ יארְב בשו זר את ךשא

 כ לזנמ ןאבאיִב רד הכשאכ : םַדרַכימ היִרְג דוב

 ךרת אר דוכ ָםק את םתשאדימ ןארפאסמ

 ןאשיא יגמה הכנוג םתפרימ ןאשיא ָךזנ זַא הדרכ
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 הכר

 + רש דהאוכ

 ח,ו איבנה הימרי באתכ

 ןאריו ןימָז ןֶא הכ אריז תכאס םַהאֹוכ דובאנ אר

 ה אבב

 ןאוכתסא ןאמז ןָא רד הכ דיוגימ דנואדב

 שנארורכ יאה ןאוכתסאו הָדּוהְי ןאהאשראפ יאה

 איִבנַא יאה ןאונהסאו הנַהַכ יאה | ןאותְסאו
 יאה רבק זַא אר םלָשורי הננס יאה ןאוכתסאו .
 ןע

1 

 ה

 שיפ אר אהנָאו :  דוא דנהאוכ ןוריב ןאשיא

 אהנַא הכ ןאמסָא כשל יִמאמְתו האמו באתפַא
 הדומנ ֹוריַו הדרכ תַדאבֲעֹו התשאד תסוד אר
 דרַכ דנַהאונ ןהַפ דנַא הדרַכ הדו וָגְתְסנו

 דנהאוכנ ןפדו דֹומְנ דנהאוכנ עמג אר אהנָאו

 :דוב דַהאֹוכ ןיגרס ןימָז ור רַב הבלַב דרַכ

 ןיא .הייקב מאמת הכ דיוגימ תֹואָבְצ הוה

 ינאכמ רה רד דננאמימ יקאב הכ רירש הְליבק

 יוסב אר ןאשיא ןמו דנשאב הדנאמ יקאב הכ

 חיִנֹרַת תאיח רב אר גרַמ םשאב הדנאר ןַא

 : דאד דנהאוכ

 רנַא .דיאמרפימ ןינָג דננאדכ וגָב אר ןאשיאו

 יפכ רגַאו תפאב רַב דַהאֹוכנ איָא רַתֿפיִב .יִסַב
 ספ + דומְנ דַהאוכנ תשנ ואב איִא דש דַתְרמ
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 טכר ח איבנה הימרי באתכ
 דַתְרַמ ימיאד ָךאֹדַתרֲאְב םלָשורי םוק ןיא אנ
 תשג ואב וַא הרש ְךֶסַמְתמ ביִרָּפְבּו דנַא הרש

 ארַֿפ אר דוכ ׁשֹוג ןַמ : דניאמנימ אבָא ןֵדומְנ

 דנדומננ םלַכַת .יתסארַב אמא םדינש א התשאד
 תסָא התֿפגנו הדרכנ הבות שיוכ תרארָש זַא יסֶכו
 הכ יבסַא לֶּתְמ ךי רַה הכלָב םַא הדרכ הֶנ
 קלקל = + רנכימ ענר .דוכ ַהארְב דודמ גנב
 התכאפו דנאדימ אר דוכ סמ אוה רַד זינ
 דנָראדימ האגנ אר דוכ ןַדַמָא ןאמְז גנלכו ךותסרפ
 : דננאד ימָנ אר .דנואד5 םאכחַא ןמ וכ ןכיל
 ח תעירשו םיתסַה םיכַה אמ הכ דייוגימ הנוגג

 ָבֶדאכ םלק קיקהְַב תסַא אמ אב  דנוארכ
 ט הדנמרש ןאמיכַח :דיאמנימ למ והֹדְב ןאבתאכ
 דנואדכ םאלַכ ךניא דנַא הרש ראֹתֿפַרְו שוהדמו
 : דנַראד יתַמְבַח ענ הָנ ספ דנַא הדומָנ ךרת אר
 ראד םהאוכ ןארגידְב אר ןאשיא ןאנז ןירב אנְב

 אריז רגיד ןאכלאמב אר ןאשיא אה הערְזמו
 עממ וא דפ גרוב הָנו דְרֿכ הָנ ןאשיא עימג הכ
 בירֿפב ןהאכ הנו יִבָנ הנ ןאשיא גָמַהְו דנשאבימ
 ייאפש ךדנַא ארַמ םוק תאחארנו :דניאממ למע
 < יתָמאלָס תֹפַא יתמאלס דניוגימ הכנו) דנַא הדאד
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 ז איבנה הימרי באתכ וכר
 רדו םַתֹפנַנ ןכס אמש ןארַדַּפְב הכ אריז + דירוכְב בב

 םַדֹרֹוֲא ןוריב רֶצָמ ןיִמְז זא אר ןאשיא הכ יזור

 חָיאבְרו ינתכוס יאה ינאברק ָהְראב רד אר אהנָא
 רמא זיִג ןיאב אר ןאשיא הכלב : םַדומרַפָנ רמָא גנ

 יארכ ןמו דוב ארמ לוק הכ םתפג הדומרפ

 רַהְבֹו דוב דיהאוכ ןמ םוק אמשו דוב םהאוכ אמש

 את דייאמְנ ךולפ םיאמְנ םכח אמשְּב הכ יקירמ
 דנדינשנ ןאשיא אֹמַא + דרשאב וכינ אמש יארְב דכ

 סה רב הכלב דנתשאדנ ארפ אר דוב שוגו

 ראתֿפר דוב ירש לד ׁשכ רו אה תַרְשַמ
 יזור זא : דנדמאינ שיפו דנדאתפא בקַעְּבו דנדומְנ הכ

 את רנדַמָא ןוריב רֶצָמ ןימז זַא אמש ןארַרְפ הכ
 אמש מ אר איִבְנא דוכ .ןאגדנב ץיִמָג :ּורָמָא
 התסאֿכ רַב .דוז הבצ ר רַה הכלב םדאתסרפ

 דנדינשנ ןאשיא אֹמַא + םַדֹומְנ לאסְרֶא אר ןאשיא וכ

 שיופ ןדרג הכלב דנתשאדנ ארפ אר דוכ שונו

 למע רה דב דו ןארדַפ וַא הדומנ תַבָס אר
 ןאשיאְב אר ןאנָכס ןיא ימאמת ות ספ : דנדומְנ כ

 אר ןאשיאו דינש דנהאוכנ ארת אֹמַא וגב

 : דאד דנהאוכנ באוג ארת ןאשיא אמא ןאובְב
 לוק הכ .דנשאבימ ימוק ןאנא וגְב .ןאשיאבו חכ
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 זכר ז איבנה הימרי באתכ

 ימְנ בידָאַתו דנַנְׁש ימְָנ אר .שיוכ יאדכ הוה
 ןאהָד ואו הדידרג דובאנ יתסאר אריז דנרירפ

 מכ דוב יומ (םלֶׁשור יִא) + תסַא הרש עטק ןאשיא

 ןאוא אה ידנלב רַבּו זאדנָיְב רוד הדישארת אר

 דוכ ָךוצגמ הקבט דנואדכ אריז זארֿפַא רַב הָחֹונ

 ל דוימ דנואדכ הכנוָג : תסַא הדומנ ְךרַתו דַר אר
 דנמפ אנ ןמ ךסנ רד הכ אר הָגנֲא הָדוהְי יֵנְב

 יהנאכ רד אר שיוב תאפאנְרו דנדרוָא למ תסַא
 אר ןָא הדומְנ אפ רַב תסַא יִמְפמ ןמ םֶסֶאְב הכ

 אל תֿפת רד אר דו ךנלב יאה ןאכמו : דנַתְכאס סג

 ןארספ את דנדומנ אנְב תסַא םֹנֶהדְב יךאו רד הכ

 ןיא ןמ הכ דננאזוסב ׁשֵתֶא רד אר שיוכ ןארַתְּכדו

 שיוכ ךטאכבו םדוב הדומרפנ רמַא אר ראכ

 בל אה זר ךניא רדיוגימ דנואדכ ןירב אֹנְב :הדרואינ

 ידאוו תֿפת הב רגיד ראב ןָא הכ דָיָא ימ

 רדו לַתָק דאב הכלב רש דַהאוכנ יִמָפמ םַהְדב
 :דנאמנ יקאב ייאְנ את דרכ דנהאוכ ןפד תֿפת

 גל ןארונאָו אוה ןאגרמ ךארוכ םוק ןיא יאה שאלו =
 :דינאפרַה דַהאוכנ אר אהנָא יסכו דוב דַהאֹוכ ןומז

 דל ןאוָא םלׁשרְי יאה הנו הָרּוהְי יאה .רהש או
 םורע יאדצו דאמאד יאדצו ישוכ ןאוָאו ינאמדאש
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 ז איבנה הימרי באתכ
 ידוד בֵכַתְמ איִא = + דיִיאמָנִמ לֿבנַת דראדנ
 רירו מנ םסק :דדְבו דיש ימָנ לת אנ
 ןאיאדכ איָאְו דמאחכ ימנ רוכב לַעַב יארבו
 :דַײאמנ ימָנ ֹוֵרְּפ ריפאנש ימָנ הכ אר רג
 הכ יהָנאֹכ ןיא רד ןמ רוצהב הרש לַכאדו

 הכ דַײוג ימו ריתסיא ימ תפא יִמַכֹמ ןמ םְסֲאְב

 : םיא הדש הררפְס תאפאָגְר ןיא םאמְת ןֵדֶרַכְב

 רד תסַא ימסֹמ ןמ םסֶאְב הכ יהנאכ ןיא איִא

 דנואדכו :תסַא הרש ןאדוד ָהֵראֹומ אמש ךטנ

 ןכיל :םַא הדיד ארניא וינ ןמ ךניא דיוגימ
 אר דוכ םאת דוב ליש רַד הכ ןמ ןאכַמְב
 הָננָאו דיֹוַרְב םדוב הדאד רארק אנא רד לא
 אגנָאְב לַארׂש רוב םֹוק תרארָש בב הכ אר
 דנאדכ לאה ספ ; ךיאמנ המחאלמ םַא הדרכ
 אר לאֵמעַא ןיא םאמת הכ ורנָא א דיוגימ
 התסאכ רַב דוז קבצ ןַמ הכנָא אב דידרוַא אַגְב

 רירינשנ אמא םדנאר ןֿככ הדומנ םלָבַת אמשב
 וא + דידאדנ באוג אֹמַא םדנאונ אר אמשו
 תסָא ימסמ ןמ םסֶאְב הכ יהָנאכ ןיאְב תַהְג ןיא

 אמשב הכ ינאכמבו דיראד לכות ןָאָב אמש
 למ ושב הכ יעֹנְב םדאד אמש ןארַדַפְב
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 .הכר ז איבנה הימרי באתכ

 ומ ךוצח זַא אר אמשו : דרכ םַהאוכ לַמַע םדֹומְנ
 ןארדארְב ַעימנ הכ יעֹונְב דָנאר םַהאֹכ דוכ

 : םדנאר אר םִיַרֿפָא תיירד םאמתת ינעי אמש

 מ ןאשיא תַהְגְבּו ןכמ אעד םֹוק ןיא יאֹרְב ות ספ

 ןמ ךונו אמנמ דנלב הָתאגְתְפֶאו ערַצַת ואוָא
 םהאוכנ תַבאָנַא ארת ןַמ הכ אריז ןכמ תעאפש

 " רהש דד ןאשיא הכ אר הְגנַא איִא : דומָנ

 : יניב ימָנ דננכימ םלֵׁשרְי יאה הָנוכו הָדּוהְי יאה
 הי ימ שֶתֶא ןארַרפו דננכימ עמג םזיה ןארספ

 אה ץרק את גְׁשְרְכמ רימכ ןאנו דנזורפַא
 ינתפיר יאיאדָהו דנואסְב ןאמסָא ָהְבְלַמ יאֹרְב
 : דנזאפ ריֿגֲתֹמ ארַמ התכיר רֶיִג ןאיאדכ יארְב

 אוסר אר דוכ אה יור את אר ןתשיוב הכלב יִנ
 כ דיוגימ ןינָג הוה דננאדכ ןירב אֹנְב : דנזאס

 ןאסנַא רַב ןאכמ ןיא רב ןמ בצת םשָכ ךניא
 לוצחמ = רַבּו ארחצ ןאֹתֹכַרְד רבו םִיאהַב רנו
 שומאב הרש התכורפאו רש רַהאוֿכ התכיר ןימז
 : דידרנ דָהאוכנ

 אמ יאה ינאברק דיוגימ ןינָנ לֵאָרְׂשִי יארכ תֹואָבצ הָנהְ
 תשוגו דינכ דיזמ שיוכ ָהָיאבד רַב אר דוכ ינתכוס
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 ו איבנה הימרי באתכ

 ָהְנאוָא : דרַכ דנהאוכ ייארא ףצ ןויצ ָךַתְכד

 יגנת דידרנ תפס אמ יאה תסדו םירינָש ארניא

 התפַרְג רד אראמ דיאזמ הכ ינז לֶּתְמ .דרדו

 אריז .דיִוָרַמ הארְבו דיושמ ןוריב ארחצב : תסַא

 :תפא ףרט רה וא ףֹוכו ןאנמשד ךישמש הכ

 רד אר ןתשיוכו שופב סאלפ ןמ םוק רתכר יא

 ירג החונו הנאגי ךספ םתאמ ןאטלגב רַתְסְכאכ
 הדננכ גאראת הכ אריז כב דוכ יארב ךלַת
 םוכ םוק ןאיִמ רד ארת : דיִאימ אמ רב ןאהגאנ

 האר את םֶדאד רארק העלקו הדננכ ןאחָתְמֲא

 המה +: ינכ ןאחַתְמִאו ימהֿפב אר ןאשיא יאה

 ימאמנ יארבו דנַא הרש דֶרַמְתִמ תכס ןאשיא

 עימנו דנשאבימ [ַהָאּו ננָרב דננכימ שָררַג ןררכ

 דמדימ רוז רפ םד + דנַא הדננכ דאספ ןאשיא

 תנע רג לאק רדַרְרמ ינאפ ׁשֵתֶא רד ברו

 ימָנ אדג  ןארירָש הכ ארז דראדנמ  לאק

 אריז דנושימ הדימאנ הרש ךרת ָהְרקנ + דנוש

 :תסַא הדרַכ ךרַת אר ןאשיא דנוארכ
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 גכר ז איבנה הימרי באתכ

 ז באב

 א והָיֹמְי הב דנוארכ נאג וַא הכ ימאלְכ
 ב דנואדפ5 ַהְנאֹכ הואורדב :תפנ הרש לןאנ
 הדרַכ אדֶנ אְננֲא רד אר םאלַכ ןיאו תסיאב
 אה הזאורד ןיִאְב הכ הָדּוהְי יִמאֹמְת יא וגב
 םאלכ דייאמניִמ הדנפ אר דנואדכ הרש לבאד
 : לֶאְרְשי יארכ תּואָבַצ הָוהְי : דיונָשָב אר דנוארכ
 חאלצא אר .דול לאמעַאו אה קירט דיוגימ ןינָ
 םהאופ ןכאס ןאכמ ןיא רד אר אמש ןמו דינכ
 ד דייוגמו דַײאמנמ לכנת נורד .ןאננסְב : דינאדרג
 ןיא הֹוהי לכיַה הוה לבה הֹוהְי :לֵכיַה הב
 ה לאמעַאו אה קיר קיקחַתְב רַנַא ארז : תסַא

 ןאימ רד אר ףאצנָאו דינכ חאלצַא אר דוב
 ו ןאמיתיו ןאבירג רַו :דירַנֲא לַמֵעְב רד ךי
 אר ןאהאנג יב ןופו דײאמָננ םְלמ ןאנז הויבו
 ַתַהְנִב אר רי ןאיארכו דיזירנ ןאכמ ןיא רד

 ז אר אמש האננָא : דַײאמננ ױריַפ שיוכ ךרצ

 אמש ןארדפ הב הכ יעמְז רד ןאכמ ןיא רד

 םהאוכ ןֶכאכ םַא הדאד דַכֲאְב את לא וא
 ה תַעּֿפְנַמ הכ יגורד ןאנַכסְב אמש ךניא : דינאדרג
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 ו איבנה הימרי באתכ כר
 אריז זרְב םַה אב ןאנאוג למ רבו לאֿפטַא
 ךישו דש דנהאוכ ראתפְרִג וד רַה ןז] רהוש הב

 ןאנזו אה העַרמו אה הנאכו : ור הניריד אב בי
 אריז רש דנַהאֹוכ ןארגיד ןֶא וַא םַה אב ןאשיא

 ןאנָכאס ְךצְב אר דוכ תסד הכ דיוגימ דנואדכ

 ןאשיא עימִג הכנוג :דרכ םהאוכ זארְד ןימְז ןיא גי

 דנַא הרש עמט וא רפ גרוב הו דרוכ הג

 למעְב אר .בירפ ןהאכ הגו יִבָנ הָנ ןאשיא יגַמַה
 דנדאד ייאפָש ךדנא ארמ םֹוק ָתַהארְנו :דנַרוָאימ די

 אב תסַא יתמאלס תסַא .יתמאלס דניוגימ הבנונ
 תאפאָנְר .בָכַתְרִמ וג איִא : תסינ יִתַמאלְס הכנָא וט

 הכלב רנרשנ לכ 'אדבַא יג דנדידרג לגכ דנרש
 דיוגימ דנואדכ ןירבאנְב דנדומננ פאפחַא אר איַח
 הכ יניחו דאתפא דנהאוכ ןאגדאתֿפא ןאימ רד הכ

 : ריזגל דנהאוכ םגאסר תֶבוקע ןאשיאב ןמ

 דיתסיִאְב אה קירמ רַב דיוגימ ןינָג  דנואדכ

 םידק יאה קירט הָראב רו דיָיאמְנ הטָחאלמו
 את  תפָא םארכ וכינ קרט הכ  דיָיאמְנ לָאוס
 תחאה דוכ = ןאג יאֹרְב  הדומְנ ךולס ןָא רד
 ןַא רַד הכ דנראד באוָג ןאשיא ןכיל דיבאיב

 אמש רב ןאנאבפאפ ןמֹו : דרַכ םיהאוכנ ךולס זי
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 ו איבנה הימרי באתכ

 דיהָד שוג אנרכ ןאֹוָאְב (דנתפגימ הכ) םתשאמנ
 ספ :דאד םיהאוכנ שוג דנתפג ןאשיא אמא

 הכ אר הָננֲא תעאמנ יֵאְו דיִנְׁשַב אה תַמא יא

 ןנָשָב ןימְז יִא : דינאדְב תסַא ןאשיא ןאיִמ רד

 הָרַמַת הכ םכְֲאִמ םוק ןיא רַב ײאלְב ןמ ךעא

 אכר

 חי

5 ₪ 

 -ןמ םאלַכְב הכ אריז דוב דַהאוכ ןאשיא תאלאיכ
 : דנַדֹומְנ ךרַת זינ ארמ תעירשו דנדאדנ שוג

 לאבצקו אבָש זַא רוכב הכ דראד הדיאֿפ הנ
 רוׁשיִמ הדרוַא ןמ יארְב דיעב ןיִמְז וא הרירד

 חיאברו .תסינ לובקמ אמש ינתפוס יאה ינאברק
 ןינג דנואדכ ןירב אֹנְב :יִנ ןמ הָריִדְנַסָפ אמש

 יאה | גנס םוק ןיא- יור קיפ ןסי ךניא* דיש

 אב ןארַסַּפּו ןארַרַו דאהנ םהאוב הדנהְד שזגל

 ןימז ןכאסו דְרוכ דנהאוכ .שזגל אהנָא וא םַה
 : רש דנַהאוכ ךאלַה שא הָיאסמַה אב

 לאמש ןימְז זַא .ימיק ךעא רווגימ ןינ דנואדכ
 דנהאוכ ןימָז יאצקַא זַא םיטע יתמאו םַרוֲאמ
 ןאשיא תֿפָרְנ דנהאוכ היו ןאמכו : תסאכ רב
 דנכאדנ םחַרַת הכ רנשאבימ שיב םַתְס ןאדרמ

 רבו דומנ דנַהאוכ שֶרוש אירַד לֶּתְמ דוכ ןאוָאְב
 יִא ות ָךָצְב יגְננ ןאדרמ לֶּתִמ הרש ראוַפ ןאבסַא
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 ו | ה איבנה הימרי באתכ חיר

 דינאסר םַהאֹוכֵנ תבוקע אה ראכ ןיא ָךֶבַסְב איִא

 רהאוכנ םאקַתְנָא יהָפיאט ןינָג זַא ןמ ןאג איִאו

 ו : דישכ

 : תסַא הרש עקאו ןימז רד ךאנלוהו בינע ירמָא ל
 ָהטסאוְּב ןאנֶהאכו דננכימ תָובנ גורדְב איִבְנַא אל

 תלאח ןיא ןמ םוקו דניאמנימ ינארמכח ןאשיא
 הָנ ןיא רבא רד אמשו דנראדימ תסוד אר

 : ררְכ דיהאוכ

 ו באב

 אנַרַכו רינכ רארפ םַלָשּורָי א ןַמָנּב יִנָּב יא א
 םֶרָפַה תיִּב רַב יתמאלעו דיזאונב עֹוקַּת רד אר
 לאמש פרט וַא יאלב הכ ארז דױארֿפַא רַב

 רתכד ןַא ןמו :דאד דַחאוכ ור ימיטע תְסַבָשו ב

 םהאוכ עָטקנמ אר ןֹיִצ ךַתָכד ינו ףיטלו לימג
 יו מ שױכ יאה הלנ אב ןאנאבָשו : תכאס ג

 וא ךרגאררג אר דוכ יאה המיַנו דַמָא דנהאוכ

 דנהאוכ דוכ אג רד ְךִירַה הדומנ אפ רב

 התסאכרַבו דיזאפ איַהֹמ אר גְנְג וא אב :דינארָנ ד

 הכ אריז אמ רב יאָו םיִיִא רב רהט תק רד

 רצע יאה היאסו תסָא הדאהנ לאַוְב ור ר
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 טיר ו איבנה הימרי באתכ

 ה את םייִא רַב בש רֶדו דיזיכרב : דושימ זארד

 ו הָוהְי הכ ארז :םיזאכ םֶדַהְנִמ אר שיאה רצק

 הדומנ עטק אר ןאתבַרְד דיאמרַפימ ןינְג תואָבִצ

 ןיא אריז .דייאמְנ אפ רב רַגְנְכ םלָשורי לבאקמ
 הכנוג תסַא תבוקע ָךאואזְק הכ ירהש תסַא

 ז הכ יהָמשְנ למ : תסַא םלמ "אמאמת שנורדנַא
 שיוכ ָתְרארָש וא ןאנגמַה דנאשוְנימ אר דוכ בָא

 הדינש ׁשֹנורַדְנַא רַד גאראתו םֶלֹמ דנאשונימ אר

 רטנ רד "אמיאד תאהארנו אה יראמיבו דושימ

 ח אדאבמ ריִדָפַב אר בידָאְת םלָשורי יִא :תסַא ןמ
 רי ןימזו ןאריו ארתו דש ראזיב ות זַא ןמ ןאָג

 ט הכ דיגגימ ןינג תואְבְצ הָוהְי : םנאדרנ ןוכסמ

 דנַהאוכ יניִנ השוכ ןמ לַּתָמ אר לֵאָרׂשִי הייקב
 דוכ תסד רַנִמ רוגנַא הכ יפָכ לּתָמ ספ דרַכ

 י הכ דנתסיכ :ןאדרג רב שיאה הכאש רב אר

 דננׁשִב את םַהְד תַראֹהַׁש הדומְנ םלַכַת ןאשיִאְב
 דננאותהנ הכ תסַא ןותכמ אנ ןאשיא ׁשֹוג ןאה

 ראע ןאשיא יארְב דנואדכ םאלכ ךעא  דינש
 אי זַא ןמו : דנראדנ תַבְגְר ןַא רדו תסַא הדידרנ

 יראד דוכ זאו םא הרש רפ דנואדכ םשכ תדח

 רַב אה הָנוכ רד ארנָא ספ םַא הדידרג התסכ
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 ה איבנה הימרי באתכ זמר

 ינאד ימנ אר ןאשיא ןאבְז הכ יתמאו דנמידָק

 ןאשיא שְכרַת :ימהפ ימנ אר ןאשיא ךאתפגו

 ןמרכו : דנראבג ןאשיא עימו תסַא הראשג רבק

 דיאבימ ארנָא תנארַתכדו ןארַפפ הכ ארת ןאנו

 ארת ןאואגו ןאדנפסוגו דהָרֹוכ דנהאוכ דוב

 ארת יאה ריִננַו אה | רוגנאו דָרֹוכ דנַהאוב

 הכ ארת ךאד ראצח יאה רהשו דרֹוכ דנַהאוכ

 דנַהאוכ ךאלַה רישמש אב יאמנמ לבות אהנָאב
 זינ אה .זורנָא רד דוגימ דנואדכ ןכיל : תכאס חי
 ןוגו : תכאס םהאוכנ ךאלַה לֹכְלאַב אר אמש ש

 ןיא ימאמת אֹרְנ אמ יאדכ הֹוהְי הכ דייוג אמש

 האגנא תַא הדרֶוָא רֶראו אמ רַב אראה אלַב

 דידרכ ךרַת ארמ הכ תַהְג ןיא זַא וגְב ןאשיאב ות

 דידומְנ תדאבָע שיוכ ןימז רד אר ריִג ןאיאדכו

 רשאבנ אמש ןֶא וַא הכ ינימז רד אר ןאבירנ ספ

 , : דומָנ דיהאוכ יגְדנב

 הָדּוהְיְו דִיאֹמְנ ראבכַא בקעי ןאדָנאכְב ארניא כ

 םחפ יו לֵהאַג ול יא הכ :דייוג הדר ןאלעַא אנ

 דיראד שוגו דיניב ימְנ אֹמַא דיראד םשֶנ הכ

 דיוגימ דנואדכ : דיונשב ארניא דיונש ימָנ אמא בכ

 ימנ ןמ ךוצה זַא איִאו דיפרת ימָנ ןמ זא איִא
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 ה איבנה הימרי באתכ

 אירד ְךַח .ינאדואָג .ןונאקב אר גיר הכ דיזרל
 הָג רנַאו תשדג דנאוָתנ ןָא וַא הכ םַא התשאדג

 דנָנרַהו דַמָא דַהאֹוכנ בֶלאּג דש םטאלַתמ ׁשנאוִמַא
 : דרַכ דַנאוַת יִמָנ זואְנִת ןַא זא אֹמַא דיאמְנ שרוש

 דנראד רֵרַמֲהמו זגנַא הנתֿפ לד םק ןיא אמָא
 לְד רו :דנַא התפרו התכיגנַא הנתפ ןאשיא
 דוכ יאדכ הֹוהְי זַא הכ דנג ימָנ .דוכ יאה

 שמסומ רד אר רַכָאו לווא ןאראב הכ םירַתְב

 אמ תַהְגַב אר דאצָח ןַײַעמ יאה התפהו דשכבימ

 אראה זיִג ןיא אמש יאיאטַכ : דראדימ האגְנ

 ענמ אמש וַא אר יוכינ אמש ןאהאנגו הדרכ רוד

 ןארירָש ןמ םוק ןאיִמ רד ארז : תסַא הדומנ

 ןאדאיצ ןתפשנ ןימכ לֶּתִמ הכ דנא הרש אדופ
 םדִרַמ הדינארתסג אה סאד דננישנימ ןימַכ רד

 ןאָֹדנְרַפ זַא רפ הב יספק ָלְהֶמ : דננכימ דָיצ אר
 בירֿפ זַא רפ ןאשיא יאה הנאכ ןינגמה שאב

 : דנא הדש דנמ תלודו גרוב תַהְג ןיא זַאְו תסַא

 םַה תַשָו לאמָעַא רו רנועימ הדנשכרדו הברפ

 אר ]אמיתי יועד ינעו יועד דננכימ זואגת רח זא

 דנשימ באימאכ ןָא דו אבו דגַהְד ימנ לצי
 דיוגימ דנוארכו : דננכ ימנ יפר דאד אר ןאריקפו
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 ה איבנה הימרי באתכ

 דנואדכ יִא :דנכוכמ םסק גוררב ןכל הוה
 אר ןאשיא תסינ ןארגְנ יתסארב ות ןאמשְנ איֵא

 ידומנ ףלַת אר ןאשיאו רנרשנ ןוזְחַמ אֹמַא ידו
 יאה יור דנרידֿפב אר בידֲאַה דנתסאוכנ אמא

 דנתסאוכנו דנדינאדרג רַת תכס הרכצ זא אר דוכ

 ןאניא הכ יתסרדְב םַתֿפג ןמו :דנַיאמנ תשנ זאב

 םאכחַאו דנואדכ האר הכ דנתסַה לָהאָו דנַריקֿפ
 םורימ ןאגרזב ָךמ ספ : דננאדימנ אר דוכ יאדכ

 ןאשיא הכ אריז דומנ םהאוכ םלכַת ןאשיא אבו
 דננאדימ אר דוכ יאדכ םאכחַאו דנואדכ קרט

 דנו התסכְׁש אר 5 "אקפתמ ןאשיא ןכל
 וא ירש תַהְנ ןיא וַא :דנַא התכיסג אראה

 ןאבאיב גרו תשכ דַהאוכ אר ןאשיא לג
 רהׁש רַב גנלָפו דרכ דַהאוכ גאראת אר ןאשיא
 וַא הכרַהו תסְׁשִנ דַהאֹוכ ןימְכ רד ןאשיא יאה

 הכ אריז רש רַהאֹוכ הדירָד דור ןוריב אהנָא

 יאה | דאדֶתְרֶאו ראיסב ןאשיא יאה | ריצקַת

 ןיא יארְב ארת הנוגְג + תסָא םיטע ןאשיא

 הָגנֲאְבו דנדרכ ְךרַת ארמ תנארספ הכ םזרמאיִב

 ריפ אר ןאשיא ןמ ןוָגו דנדרוכ םפק תסינ ארכ

 יאה הָנאֹכ רנו רנרש אנו ְךֶבֶתְרִמ םַדֹומְנ
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 ומטר ה איבנה הימרי באתכ
 ה ןאבסַא לְתַמ : דנדומְנ םאחָרְוָא אה הׁשֲחאֿפ
 א יֵכַי רה הכ דנכש תסמ הרש הדרורפ

 : דנזימ ההיש דוב היאסמַה ןַז יארְב ןאשיא

 ט תבוקע אה ראכ ןיא ָבֵבֹסְב אא דיוגימ דנואדכו

 יהפיאט ןינָג וא ןמ ןאָג איִאו דינאסְר םהאוכנ
 : דישַכ דַהאוכנ םאקתָנֲא

 ו דינכ בארכ אר אהנַאו דִיַא רַב שיאה ראצָח רַב
 עטק אר שיאה הבאשו דיֹנכַמ ךאלַה לכלאָב אמַא
 דנואדכ : דנַחסינ דנואדכ ןָא וַא הכ אריז דייאמנ
 הָדוהְי ןאדָנאֿו לֵאָרְׂשִי ןאדַנאֿכ הנארַה .דיוגימ
 ראכנָא אר דנואדכ :דנַא הדיזרנ תַנאיֿכ תדשב ןמְב
 דַהאֹוכנ אמב אלבו תסינ וא הכ דניוגימ הדומנ

 איבנַאו : דיד םיהאוכנ אר טחקו רישמשו דיסְר

 ןאְׁשיאָב ספ תסינ ןאשיא רד םאלכו דנושימ דאב
 יאדכ הָוהְי ןירַב אנֶב : דש דהאוכ עקאו ןינָ

 ריתפג אר םאלכ ןיא הכנונ דיוגימ ןינְג תֹואָבצ
 שָתֶא ות ןאהָד רד אר דוכ םאלכ ןמ אנאמה
 אר ןאשיאו תכאס םַהאֹוכ םזה אר םוק ןיִאו

 ומ ןאדנאכ יִא דנגמ דנואדכ + דינאװס דַהאֹוכ
 אמש רַב רוד וַא אר יתמא ןמ ךעא לֵאָרׂש
 הכ יתמאו דנֶרוא רוז הכ יתמא דרָוַא םהאוכ
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 ד איבנה הימרי באתכ ביר

 "אתתנַב ןמ יאה המירו תסא הרש תראנ

 : תפא התפר נאראתב ןאהנאנ םיאה הדרפו

 : םונשב אר אנרכ ןאוָאו םניבב אר םלע יֵכְב את אנ

 דנמאנש ימָנ ארמו דנקמחַא ןמ וכ הכנונ בכ
 דנראדנ םהֿפ יהו דנתפה הַלְבַא ןארספ ןאשיאו
 יראכ וכינ תְַַב ןכיל דנכהאמ ןדרכ ידב אב
 : דנרארנ םהֿפ ןיה

 ןאריוִו יהת ךניאו םתכאדנַא רטנ ןיִמְז יוסְב גב

 הוכ וסב :תשאדנ רונ ןיהו ןאמסַא וסבו דוב דכ

 םאמתו דוב ללַחֹמ ךניאו םֵתֹכאדנַא רׂטנ אה
 םדרכ רמנ + רשימ ךֶרַהֶהמ אג זא אה לַה הכ

 רארפ אוה ןאגרמ ימאמתו דובנ ימדא ניאו

 אה ןאתסוב ךניאו םדרכ רטנ : דנדוב הדרַכ וכ

 רוצה וא אה רהש ָהָמַהְו הדיררג ןאבאיִב

 : רוב הרש בארכ ו םשכ ָתְדח זַאו דנואדכ

 בארכ ןימז ימאמת | דיוגימ ןינָג דננאדכ אריז מ

 םַהאֹוכנ ינאֿפ לכלאַב ארנַא ןכיל רש דַהאוכ
 תַפְרְנ דהאוכ םתאמ ןאהנ בבס ןיא וַא + תכאס חכ

 הכ ארז רש דָהאוכ האס אלאב זַא ןאמסָאו

 םהאוכנ ןאמישפו םֶדומְנ הדארַאו םתפג ארניא
 זאא וַא :דומנ םהאוכנ תשנ ואב ןַא זַאו רש טב
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 גיר ה , ד. איבנה הימרי באתכ

 רארַפ רהש להַא אמת ןאזאדנַא ריתו ןאראו
 הרָבִצ רַבּו דנושימ לֿכאד אה לגנגְו דננכימ
 הרש ךרת אה רהש יִמאֹמְתו דנָיִאימ רַב אה

 ל הב יניח ותו : דש ימָנ ןָבאפ אהנָא רד ידַחַא

 אר ןתשיוכ הָג רנא דרכ יהאוכ הָנ יוש תראג

 יאראיִב אלט יאה רנו יזאס םבלמ זמְרקְב
 דופ ןכיל יִהָד אלֶג המדס וַא אר דוכ ןאמשְנו
 ארת ות ןאראי הכנוג הדאד יאביז תבע אר
 א הכ אריז : דנראד ות ןאָג ךצק הדרמש ראוכ
 דראד הָז ְךרַד הכ ינז ןאוַא לתמ םדינש יזאוַא
 דיאזב אר שיֹוכ הדאז תסכנ הכ ינז לת יגנתו
 תפדו דשכימ הֶא הכ אר ןֹוצ ךתפד ןאוָא ינעי
 ןמ .רַב יאָו דױגאמ הדרכ זארְר אר דוכ :אה
 הרש שוהיב ןאלתַאק ַבֵבְב ןמ ןאָנ הכ 'אריז
 + תסַא

 ה באב

 א דיניבב הדרכ שדרג םלָשּורְי יאה הָנֹכ רד
 |. דייאמנ שיתפַת שיאה ומ ראהְנ רו דימהֿפבו

 דיאמְנ למע ףאצנָאָב הב אר יסכ איִא הב
 ןמ את תֿפאי  רינאות דשאב יתסאר בלאטו

 ג תאיַחְב םֶפק דנַוגב הֶג רגַאו : םזְרמאיִב ארנָא
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 ד איבנה הימרי באתכ יר
 ריוש עמנ הכ ריִגְב הדרַכ אדְנ דנלב ןאוָאְבו

 ימלע :םױׁש לֿכאד ראד ראצַח יאה רהַשְב את ו
 הררכ רארֿפ האנָּפ יארבו דיזארפא רב ןוַצ וסב
 מטע יתסבׁשֹו ייאלב ןמ הכ אריז דייאמנמ קות

 רב דוב השיב וַא יריש : םֶרואיִמ לאמש ףרט וַא ז
 ַא הדרכ תַכְרַה אה תֿמא ַהְדננכ ךאלַהו הרַמָא
 ןאריו ארת ןימז את תסַא הדמָא רד שיוכ ןאכמ

 : דרג ןוסמ רג הרש בארכ תיאה רהָשו דזאס
 הלולת דיריג םַתאֹמ הרישופ סאלפ תַהְג ןיא זַא ח

 רב אמ וַא דנוארכ םשכ רח הכ אריז דיֹנב
 ור ןָא רד הכ דיוגימ דננאדכו : תסַא התשננ ט

 רש רַהאֹכ התפכש ןארורס לדו האשראפ לד
 :דידרנ דנהאוכ שוושמ איִבְנַאְו רָיַחְתִמ ןאנָהאכו

 םוק ןיא קיקחַתְב הָוהְי דנואדכ יִא הֶא םַתֿפנ ספ

 אמש יתפג אריז ידאד בירפ ראיסָב אר םֶלָשּורָיְו
 רישמש הכנַא לאחו דוב דַהאֹוכ יתַמאָלְס אר

 םוק ןיִאָב ןאמְז ןָא רד : תסַא הדיר ןאַנְב א
 א םומס ךאב הכ רש רַהאוכ התפג םֶלָשּוריבו
 דהאוכ ןמ םוק ךתפה סב ןאבאיִב ואה ידנלב

 דאב :ןמרַכ ןדרכ ךאפו ןדנאשפא יארב הנ די בי

 וינ ןמו דיו רהאוכ ןמ יארְב אהניא זא דידָש
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 איר ד איבנה הימרי באתב
 יי ךניא :דומרֿפ םהאוכ אה ירואד ןאשיא רַב ןָאְלַא

 דְרג לַּתָמ וא יאה הבארעו ריָאימ רבא לֶתמ וא
 יאו דנַרַתֹור זית באקע וַא וא יאה בסאו דאב

 םלָשּורְי יִא :םיא הרש תראג הכ ארז אמ רב
 תאָנְנ את ןכ ושו תפש תַרארַׁש וַא אר רוכ לד
 : דנאמַב תל רד ות ָךֶסאֹפ ָתאלאיִכ יִבְּב את יבאי
 ומ ןאתפָהוכ זַאו דִיאמָנמ ראבֿכַא ןד זַא יזאוָא אריז
 ומ אראה תַמא : דנכמ ןאלעַא יתָביצמב םִיְרְפֶא
 הב רינכ ןאלעַא םלָשּורָי ָךַצְב ןאה דיה אלמא
 ןאוָאָבו דניָאמ דיעַב תיאלו זַא ןאגָדְננכ הרצאחמ

 דנוארכ + דננכימ אנ הָדּוהְי יאה רהש ְךַצְב דוכ
 הטאחַא ארוא ָהֲעַוַמ ןאנאב הריד לֶּתְמ הכ דיוגימ
 ָהאר : תפָא התכיננַא הנְתַֿפ ןמ רַב הכנוָג דננכימ
 הדרוא דָראו ות רַב אראה זיג ןיא ות לאמעַאו ות

 הָלָרְב הכ תסַא ףלַת יֵדַחְב ות תְרארֶש ןיא תפָא
 : תפָא הדיסְר
 וא ןמ לֶר יאה הדרפ ןַמ יאשחא ןמ יאשחַא
 שוושמ םנורָרנַא רד ןמ בלקו רש התפס דרד

 ןאָנ יִא ות הכננ רש םנאוהנ תֶכאס הדידרנ

 כ ינתְמַׁש + ְָריִנָש אר :גְנַנ הע אנרכ ןאוָא ןמ
 ןימז םאֹמְת הכ ארז הרש ןאלעַא יִנָתְסַבָש רַב
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 ג איבנה הימרי באתב
 תפר דנַהאוכ האר לֵאָרִׂשִי ןאדנאֹכ אב הָרהְי
 ביצְנ הב ינימז ןַאָב - ןימז זַא ןאשיאו
 : דַמָא דנַהאוכ םַה אב םַתֹכאכ ןאשיא ןארַרפ
 ןארספ ןאימ רד הנוגג ארת ןמ הכ םַתֿפנ

 תמא ןירתאביז תארימו בוגרמ ימת םַהְד רארק

 יהאוכ רַרָּפ ארמ הכ םֵתֿפנ ספ םַהְד ֹותְב אראה
 דנוארכ : רש יהאוכנ דַתְרֹמ רגיד ןמ זַאו דנאוב

 תנאיֿכ דופ רַהָשְב הכ ינז ָלֵתמ היארַה דיוגימ
 תַנאיִכ ןמְב לֵאָרְשִי ןאדנאכ יא אמש ןינְנמַה דורו
 א לארי נב ָתאערַצַתו היִרָג ןאוָא : רידיזרו
 יאה האר הכ אריז דושימ הדינש אה ידנלב
 אר דוכ יאדכ הודו התכאס ףֶרָחְנִמ אר דוכ
 ואב דַתְרֹמ ןאדנורפ יִא : דנא הדרכ שומארפ

 אפש אר אמש יאה ראדָתְרֶא ןמו דיאמָנ תשנ

 םיִיִא ימ ות זמ ךניא (דנַגימו) דאד םַהאֹוב

 יתפרלְב : יתפה אמ יארכ הָוהְי ות הכ אריז

 רשאבימ לטאב אה לַת זַא אה הוכ ָםאחַרְִא הב
 יארפ הָוהְי רד לֵאָרְִׂי תאְגנ הכ יתסרדַב אריז
 ינעו אמ ןאררפ תקשמ תלאנכו + תסַא אמ
 א אר ןאשיא ןארתכדו ןארַפַו הלת הַמֵר
 דוב תלאגב רד : תסַא הדרכ ףלַת אמ תיילופט
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 ד,ג איבנה הימרי באתכ

 הכ אריז דנאשופימ אראמ אמ ייאוסרו םיבאוכימ

 את דופ תיילופט וַא אמ ןאררפ םַו אמ םַה
 ןאוַאו הדיזרו האנג שיוכ .יארב הוהיְב ורָמָא

 : םיא הדינשנ אר שיוכ יאדכ הוה

 ו באב

 יאֹמְנ תשנ ואב רגא לֵאָרְׂשִי יא דיוגימ דנוארכ

 דוכ ָתאפאָגְר רנַאו יאמָנ תשנ זאב ןמ ךזנ רנא

 : רש יהאוכנ הדנכארפ יאמְנ רוד דוכ וַא אר

 יהאוכ םסק הָוהְי תאיִחְב תלאדעו ףאצנַאו יתפארבו

 דנַהאוכ ךראבמ ואָב אר ןתשיוכ אה תמאו דרו

 :דרַכ דנהאוכ רכפ ובו דאו

 דיוגימ ןינָג םלָשּוריו הָרּוהְי ןאדרַמְב דנואדכ אריז
 ראכ ןאיִמ רו דינכ ראיש אר דוכ יאה ןימז

 םֶלָשּורְי ןאנכאסו הָרּוהְי ןאדרמ יִא : דיראכמ אה

 הפלג ריזאס ןותכמ דנואדכ יארב אר .ןתשיוכ
 םשכ תַרָח אדאבמ דיֹנכ רוד אר דוכ יאה לד

 רדאצ ׁשֵהָא לֶּתְמ אמש לאמְעַא ירב בסְב ןמ
 דנאֹוַהנ שומאכ ארנַא יסכו דַדַרג התכורפא הרש

 םלָשּורְי רו דייאמנ ראבכַא הָרּוהְי רד : דר
 דיזאונְב אנרכ ןיִמז רו רגב הדומנ ןאלַעַא
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 ג איבנה הימרי באתכ

 תפג ןמְב האשדאפ ּוהישאי םאיֵא רד דנוַאדכו

 הדרכ הָנ דתְרמ לֶאְרְשיש הכ ידרכ הטָחאלמ איִא
 רה ריו דנלב וכ רַה ןארֿפְב הנוגָנ תסַא
 : תסַא הדרכ אַ אָגנא רד התפר זבס תכְרד

 הדרכ אראה ראכ ןיא ָהַפַה הכנָא זַא דעו
 עוגר אמא אמנ עוגר ןמ ָךנ םתפג ןמ רוב

 ןמו : דידָב ארניא הֶדּוהְי וא יִאְכ ךחאוכו דרֶכנ

 זַאְו דרכ אנו דַתְרמ לאש הכנָא אב םַריד
 הָמאנ קאלמו םַדֹרַכ ןוריב ארוא תאהג :ָהמַה
 דיפרַתַנ הָדּוהְי וא ןיאָכ רהאוכ ןכְל םדאד וב
 עקאו | + רש אנו בכתְרמ התפר וינ וא הכלב
 שיראכ אנז רַד וא יראֹכנַא להס בַנסְב הכ רש
 אח בו אה גנכ אב וא| דידרנ למ ןימז
 ןיא :ךונו אב דיוגימ דנואדכ זיו :רדומנ אנ

 יִמאמְת אב ןמ דזנמ הָדּוהְי וא ןיאכ רהאוכ המה

 ספ :יראכ איר אב הכלב דרכנ עונר דוב לד
 אר  ןתשיוכ רַתְרַמ לֵאָרְׂשִי תג ארַמ  דנוארכ
 אלָהְל : תַא הדומנ רַת לראע ןיאכ הָרּוהְי א
 הדהַכ אדג לאמש וסב אר ןאנכס ןיאו .ןרב
 אמָנ ענר רתרמ לֶאְרְשי יִא .דיונימ דנואדכ וגב

 דָוגימ דננאדכ אריז דומָנ םַהאֹוכַנ בַצָג ות רַב
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 זר ג איבנה הימרי באתכ

 האגנ אר דוכ םשָב דֵבֲאְב אתו םַתֹסַח ףואר ןמ

 גי אמנ ףארָתָעַא תנאהאנגְב טקפ : תשאד םהאוכנ

 יאה הארו ירש יצאע שיוכ יארכ הוהְי רַב הכ

 ןאגנאגיב יארב זבכ תכרד רַה רז אר דוכ

 ואוא אמש הכ דיוגימ דנוארכו יתכאס בָעָשְנמ

 די ןארספ יִא דיוגימ דנואדכ ספ : דידינשנ ארמ

 אמש רהוש ןמ הכ אריז  רייאמְנ עוגר דַתְרֹמ

 וא רַפנ ודו ירהש וא רֿפנ ךי אמש וַאו םתפה

 : דרָא םהאוכ ןויצ הב אר אמש התֿפרג הליבק
 וט דאד םַהאֹוכ וכ לֶר קֿפאומ ןאנאבש אמשבו
 : רינארג דנַהאֹוכ תַמָכֶחְו תּפַרְעַמְב אר אמש הכ

 וט רוראבו הדוזפַא ןימז רד ןוָג הכ דיונימ הנואדבו

 הֹוהְי ךהע תובאת רַניד ךאב םאיִא ןָא רד דיוש

 ןאשיא ְךטאכְב ןָאו דנא דנהאוכנ ןאבְוְב אר

 ארנָאו דרכ דנהאוכנ רַכָד ארנָאו דַמֲא .דהאוכנ

 דהאוכנ התכאס רניד ךאבו דומְנ דנָהאוכנ תַראיִ

 זי הָוהְי יסרכ אר .םלָשּורָי ןאמז ןָא רַד ארז + רש
 תַהְגְב אָגְנָאְב אה תַמא יִמאמתו דימאנ דנבאוכ

 ןאשיאו דש דנהאוכ עמג םלשוריב הֹוהְי םסֲא
 דוכ ְךררַׁש יאה לָד ישכרס יורי רד ראב

 ה ןאדנאכ םאיִא ןַא  רדו : דומנ דנהאוכנ א
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 ב איבנה הימרי באתכ דר

 יא :תסַא הדרכ ךאלַה אר אמש יאיִבְנַא אל

 בל

 ל

 הל

 - ל
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 דנואדכ םאלַכ דישאבימ רצע ןיא להַא הכ אמש
 ןאבאיִב לֶּתְמ לֵאָרְׂשִי יארְב ןמ איִא דימהֿפְב אר
 ארָנ ןמ םֹוכ ספ םַא הרש טיל מ ןיִמְז אי
 רגיד ראבו םיא הדש דוב יאסַאֹור הכ דניוגימ

 דוכ ריז ָהזישוד איִא :דֹמֲא םיהאוכנ ות ךזנ

 דֹנכ שומארפ אר דוכ שיארַא םורע אי אר

 שומארֿפ ארַמ ראמשיב יאה ור ןמ חוק אֹמַא

 יזאסימ אייַהמ אר דוכ האר הנוגג :דֹנַא הדרכ

 אר דב ןאנז ןירב אב יבלֲמְב אר תבחמ את

 ןמאד רד :ידאד םילעת דוב יאה האֹרְב זינ

 התפאי האנניב ןאריקֿפ ןאָג ןוכ זינ ות יאה

 רַב הכלב םתֿפאינ ןדז בקנ רד אר אהנָא רש

 בצנ םַתסַה האנגיב הכנוג ייוגימו : אהנָא עימנ

 ַבֵנכְב ךניא רש דהאוכ הדינאדרגרב ןמ וַא וא

 ואח וה:חרבי"םא :הררכנ 'האננ הב: תנתפג

 האר את יבאתָשימ רדקניא ארֶנ : דומְנ םַהאֹוכ

 לגב רֵׁשֲא וַא הכנאנָג ייאמנ ליב אר דוכ
 וא |: רש יהאוכ לָגּכ זינ רַעַמ זַא ןיִנגמַה ירש
 הדאהנ תַרַכ רב אר דוכ יאה תסד זינ ןיא

 ארת ָךאֹמָתְעֲא דננאדכ הכנוג דַמָא יהאוכ ןוריב
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 הר ג,ב איבנה הימרי באתכ

 באימאכ ןאשיא וַא ספ תסַא הדרמָש ראוכ
 :דש יהאובנ

 0 פאב

 א דַהְד קאלט אר רוכ ןז דרַמ רַנַא דיוגימ
 איִא דִֵׁשְב ירניד ָךרַמ ןז הרש אדג ף זַא ואו

 ןֶא רַגַמ רומָנ דהאונ עוגר ןז ןָאב רניד ראב

 דנואדכ ןכיל ד דהאוכנ תוולמ ראיִפב ןימז

 אֹמַא ידרַכ אֹנְז ראיסב ןאראי אב ות דיוגימ

 כ ידנלבְב אר דוכ ןאמשְנ :אֹמְנ עור ןמ מ

 הכ תסַא אָנ םאדכ הכ ןיבָבו זארפא רַב אה

 יארְב דנַא הדשנ באוכמַה ות אב ןָא רד

 ןאבאיִב רַד ברע (ןז) לֶּתִמ אה האר ָךֹסְב ןאשיא
 תוולמ דוכ יִראתפר דכו אנְוְב אר ןימ יִתסָשנ
 ןאראבו רש התשאד זאב אה שראב ספ :יתכאס

 איַח הדוב היִנאז ןַז ןיִבְג ארתו רהמאיַנ יראהב

 דַעַבְב ןיא א איִא יהרכ::רוה דוכא 5

 ראי ות ןמ ָךרָפ יא הכ רז יהאוכנ אֹרַצ ארמ

 ה דֵנֲאְב את אר דוכ ָבַצַג איִא :ידוב ןמ נאג

 רהאוכ האנָנ רַכֲאְב את ארנָאו דומנ דהאוב

 אר דב לאמעַא אמָא יתפג ארניא ךניא תשאר
 : ירש באימאכ הדרנָא אָנְב

Ros 

1 
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 ב איבנה הימרי באתכ בג

 :ידרַכ ְךֹרַת דוממ יִרְַהַר ארת הכ יניח אר

 את תסַא ראכ הָנ רֶצְמ האר אב ארת ןָאלַאו חי

 הָנ רושא האר אב ארתו ישונב אר רוחש בָא

 דנואדכ : ישונב אר תֶרַפ ְבֶא את תסַא ראכ טי

 היבנַה ארת ות ָתרארָש דיונימ ןינָ תּואבְצ הֹוהְי

 ספ תסַא הדומְנ ךיבות ארת ות ְךאדַתרֲאֹו הדרכ

 הכ תסָא ךלַתו תש רמַא ןיא הכ ןיבָבו ןאדְב

 ות רד ןמ ָסרַתו ידֹומְנ ךרַת אר דוכ יאדכ הוה

 םֵתֹסֵבְׁש ארת גוי םידק ןאמְז וַא אריז : תסינ כ

 םהאוכנ ינרנב .יתפגו םַתֹכסנ אדרת יאה דנו

 ָתְכרְד רַה ךיװ דנלב לת רַה רַב ארז רומנ

 ליצַא ןמ אדה ןמו : ידרכ אָז הדיבאוכ בס אכ
 לאהְנ הנוגָג סַפ םַדומְנ פרג וכינ אמה םכתו

 הָנ רנַא ספ :יהָדידרַג ןמ יארְב הנאגיב ומ בכ

 דוכ יארְב ןובאצו יִאושְּב ןאנשא אב אר ןתשיוכ

 הכ דָיוגימ הוהְי דנואדכ אמא ירב ראכְב הדאיז

 יוגימ הנוגָג :תסַא הרש םקר ןמ שיפ ות האנג

 קרט םתֿפרנ .םילעב בקע רדו םרשנ םָגנ הב
 ףאֹרָתְעֲא יֵדֹרַכ הָננֲאְבו רַנְנָב ידאו רד אר שיוכ

 הוכ יאה האר רד הב ור זית ךתש יא אמנ

 תדאע ןאבאיִבַב הכ יתסַה רכ רוג לתָמ + יודימ רכ
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 ב איבנה הימרי באתכ

 רַשָכימ וב אר דאב דוב לֵד ָתוהש רַד התשאר
 ינאנָא דנאדרנ רַב ארוא שתוהש זַא הב תסיכ

 ארואו רש דנַהאוכנ התסכ דנבלטימ ארוא הכ

 א אר דוכ יאפ : תפאי דנהאוכ שהאמ רד

 אמָא ראד זאב .יגְנשַת זַא אר שוב יולנו יגנהַרְב
 תסוד אר ןאבירג הכ אריז תסינ דימא יָנ יתפנ

 לְתמ : תפר םֶהאוכ ןאשיא בקע וַאו םתשאד
 ןינגמה דדרנ לגב דש .ראתפרג ןוג הכ :ידזד
 ןאנָהאכו ןארורסו ןאהאשראפ אב לֶאְרשי ןאדנאב
 בוב הכ + רש דנַהאוֿכ לכ ןאשיא יאיבנַאו
 ארַמ ות הכ :גנַסְבו יתפה ןמ ררַפ ות דניונימ

 אֹמַא ור הנו דנדאד ןמְב תשפ הכ אריז יהדיַיאז

 תאָנְנ אראמו זיכרב דנינגימ דוב תביצמ ןאמְז רד

 יתכאס דוכ יארְב הכ ות ןאיאדב סָּפ :הד

 ארתו דנזיכרב תַתַביצמ ןאמז רד ןאשיא דניאגכ

 ות ןאיאדכ הָדּוהְי יִא הכ אריז דנַהְד תא
 / : דנשאבימ ות יאה רהש ָהְראמשְב

 דייאמנימ המצאכמ ןמ אב ארג דיוגימ .דנוארכ

 ןארפפ :דיא הרש יצאע ןַמ רב אמש עימנ

 אר ביִרֲאַת הכ אריז םַא הדז תַבַע אר אמש

 הדנָרְד רש לְתִמ אמש ךישמש דנרידפ מנ
203 

 גר

 וכ

 הכ

 טב

 ל



 ב איבנה הימרי באתכ
 םל ןימָז לדו ןאבאיב רד ןמ בע וא הכ יניח

 לאש : : םרוָאימ רַטאֿכְב תיארב ירימארכימ עֶר ;
 דנואדכ דוב וא לוצחמ רבנו סדקמ דנוארכ אב
 רש דנהאוכ םרגמ דנרוכב ארוא הכ ינאנַא דיוגימ
 : דידרג דַהאוכ ילנתְסמ ןאשיא רַב אלבו

 הדאו הנאֿכ ליאבכ עימו בקי ןאדנאב יא ד
 ןנָג דנוארכ : דיונשב אר דנואדכ םאלָכ לֶאְרשי ה

 יפאצְנָא יב הָנ ןמ רד אמש ןאררפ דיוגימ

 אר ליטאבָאו .דנדיורו ירוד ןמ א הכ .דנתפאי

 אגכ הֹוהְי דנַתֿפנװ : דנרש לָטאב הדרכ יורי +

 אראמו דרֹוָא רב רַצָמ ןימָז וַא אראמ הכ תפָא
 ימת אה הרפח וַא רפו ןאריו ןימזו ןאבאיִב רד

 רד ןָא זַא יסֵכ הכ ינימזו תומ האו ךשכ

 .+דומָנ ירבהר רושנ ןָּבאפ ןא רד ימדָאו דנכנ

 הוימ את םדרוֲא אה ןאתסב ןיִמָזָב אר אמש ןמו ו
 ןָא לכאד וג אמא דירובְב ארנָא תאביטו אה
 ארמ תארימו ריתבאס סננ ארמ ןימְז .דירש

 אגכ הָוהְי דנַתֿפננ ןאנַהאכ : דידינאדרנ הורכמ ח

 ןאנאבשו דנתכאנשנ ארמ הרות ןאגרְננאוכו תֹפַא
 תעבנ לעב יאֹרְב איִבנַאו דנרש יצאע ןַמ רב
 ; דנתפר הדָיאֿפ יב יאה זָנ בקע רד הדרכ
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 ב איבנה הימרי באתכ

 אמש אב רגיד ךאב דיוגימ דנואדכ ןירב אנְב

 אמש ןארַפְפ ןארספ אבו רומָנ םַהאֹוכ המצאכמ
 םיִּתָכ יאה הריזְנֶב סַפ :דרכ םהאוכ המצאכמ

 הדאתסָרֿפ רֶדְק הבו דייאמְנ הטֶחאלמ הדרכ רדג
 איִא הכ דינכ תֿפאי רו דייאמנ לקעַת תקדב

 איִא הכ : רשאב הדש עקאו ןיא לתָמ יהתְראח
 דנשאב הדרכ ץוע אר שיוכ ןאיאדכ יתַמא יה

 ןמ םֹוכ אֹמַא דנתסינ ארכ אהנָא הכנָא אב

 ץוע דראדנ יִהְריאֿפ הָננֲאְב אר שוב .לאלג
 וַא אה ןאמסָא יִא דַוגימ דנואדכ ספ .: דנדומנ

 שוושמ תרְׁשְב הדיורל דוכבו רישאב רָיִחְתִמ ןיא

 דנַא הדרכ רב ךאכ וד ןמ ַםוכ אריז : דיוש

 יארַבו הדומְנ ךרת םתאיח ְבָא ָהָמשְנ הכ ארמ

 התסכש יאה ןח ינעָי דנַא הדנב אה ץוח דוכ

 םאלג לֶאְרָשְי איָא = + דָראדָנ האגָנ אר בָא הכ
 :דשאב הרש תראג אֹרְג םַפ תסא דאז הנאכ אי

 אר דוכ ןאוָא הדומנ שֶרג וא רַב ןאיִז ןאריש

 רהשו דנַתכאס ןאריו ארוא ןימת דנדרכ דנלב
 ןארפפו :תסַא הדידרנ ןוכסמ רינו התכופ שיאה

 ארניא איִא :דנַא התסבש ארת קרפ םֿפֲחַתְו ףנ

 דוכ יארכ הוהְי הכנוג ידרואינ דראו ןתשיוכ רב
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 א איבנה הימרי באתכ הצק

 הָנ רַהְבּו תפר יהאוכ םַתֹסְרֹפְב ארת הכ יִאנ
 ןאשיא א : דומנ יהאוכ םלכת םיאמרֿפ רמַא ארת ה

 ארתו םַתֹסַה ות אב ןמ דַונימ דנואדכ אריז םרַתַמ

 דו5 תסַד דנוארכ האגנָא : האד םַהאֹֹכ יאהר ט
 דנואדכו דרכ סמל ארַמ ןאהד הדרכ זארְר אר
 ות ןאהָד רד אר דוכי םאלַכ ךנא תפג ןמֶב
 אה תַמא רַב רַמֲא ארת הכ ןאדב : םדאהְנ

 ינכ רַב השיר וא את םדרכ תועבמ ךֶלאמַמ

 יאמְנ אֹנָבְו יאמְנ בארכו ינכ ךאלהו יזאס םדהְנמו

 : ינכ סרגו

 יא תפג הרש לזאנ ןמ רַב דנואדכ םאלַכ ספ אי
 םאדאב תכְרְד וַא ָהָכאש םתפג יניבימ הג הָיַמְר

 הכ אריז ידיד וכינ תפג ארמ דנואדכ + םניבימ בי

 ארנָא את םנכימ ינאב הדיד רוכ םאלְכ רַב ןמ
 רד ראב דנוארכ םאלַכ ספ + םנאסר םאָננַאְב >י

 הדנָשוג יגיד םתפג יניבימ זיִג הָנ תפג הדיסר ןִמּב

 דנואדכו + תפָא לאמש פרט זַא שוה הכ םניבימ רי

 הנכס עימג רב לאמש פרט א ייאלב תפג ארַמ
 דיוגימ דנואדכ אריז : דש דהאוכ טַסַבנמ ןימָז ןיא וט

 םהאוכ אר ילאמש ךְלאמַמ ליאבק עימָג ןמ ךניא
 רד אר דוכ יסרכ םָכרַה הדמָא ןאשיאו דְנאוכ
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 טצק ב , א  איבנה הימרי באתכ

 שיאה ראצח ִמאמְת רבו םלָשּורְי הזאורד הנהר
 אפ רַב הָדּוהְי יאה רהש מאמת ָךֶצְבו רֶרְגאררֶנ

 מ רד אר דוכ ףאכחַא ןאשיא רַבו : תשאד רחאוכ

 הכנונ תכאס םהאוכ יראָנ ןאשְתרארש ָהָמַה הראב

 רוכב יג ןאיאדכ יארְבֹו דנדרכ ךרת ארמ

 הדגס אר דוֿכ יאה תסד לאֹמעַאּו דנדינאס

 התסאכרבו דֹנַנְב אר דוכ ָךַמַכ ות ספ : דנדומנ

 ןאשיאב םִיאמרֿפ רמַא ותְב ןַמ אר הָנֲא רַה

 ארת אדאבמ שאבמ ןאסארַה ןאשיא זַאו וגב

 ןמ ךניא ארז : םזאס שוושמ ןאשיא יור שיפ

 ראצֶחו ןינַהָא ןותְסו ראד ראצה ָךהַש זורָמָא ארת

 ןאהאשדאפ ן!ארב ןימז מאמת ךַצְב ןיִגנְרֶב יאה

 : םתכאס ןימְז םוקו שנאנָהאכו ןארוְרַסו הָדּוהְ

 טי ות רַב אמא דרכ דנחאוכ גְנג ות אב ןאשיאו

 אב ןמ דיוגימ דננאדכ אריז דַמָא דנַהאוכנ בלאנ
 :דאד םהאוכ ייאהר ארתו םתסַה ות

- - 

 ח -

 2 באב

 א :תֿפג הרש לואנ ןמ רב דנאדכ םאלָכ

 ב ןינְג דנוארב וגב הדרכ אנ םלָשּורי שוגבו ןרב

 ארת ןרש דומאנ תבחמו ות נאוָנ ַתַריַג דיונימ
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 וכ איבנה היעשי באתכ וצק

 ראד יאפ ןמ ךוצח רד תכאס םהאוכ אר אהנַא

 אמש םסָאו אמש תייר ןאנגמַה דָנאֹמ .דהאוכ

 זא הכ דיוגימ דנואדכו : דנאמ רהאוכ ראד יאפ גכ

 רניד תבס את תבס או רגיד הרג את האמ הרג

 הדגס ןמ ךוצחב את דַמָא דנהאוב רַשַב ימאמת

 ינאמדרמ יאה שאל התפר ןוריב ןאשיאו : דניאמנ דב

 רנהאוכ הטָחאלמ דנַא הרש יצאע ןמ רב הכ אר
 ןאשיא ַשֶתַאְו ררמ דהאוכנ ןאשיא םֶרָכ אריז דרכ

 ימאמת ָךזנ ןאשיאו רש דַהאוכנ שומאב

 : דוב דנהאוכ הורכמ רֶשב
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 איבנה הימרי באתכ

 א באב

 א רד הכ ינאנָהאכ זַא ּוהָיקְלַחְרַּב הימי םאלכ

 רנוארכ םאלַכ הכ + דנרוב ןמינְב ןימָז רד תּותָנַע

 רד הדּוהי האשדאפ ןומַאְךּב והישאי םאיא רד

 : רש .לזאנ | רב וא תַנַמלַס וַא םהרויפ לאס
 הָדּוהְי האשדאפ והָישאיִרָּב םיקיוהי ףאיַא רדו

 האשראפ ּוהיִשאיִדּב ּוהָיְקְרַצ םהדואי לאס ָךֹכָא את
 האמ רד םלָשּורְי הכ ינאמְז את רשימ לזאנ הָרהְ
 : רש הדרב יריסַאְב םגנפ

 : תפג הרש לזאנ ןמ רב דנוארכ םאֵלְכ ספ
 ארת םדגב תרוצ םַכַׁש רד ארת הכנָא זַא לבק
 ה ארת םָחֵר זַא תנדמַא ןריב זַא לבו םַתְכאנש
 : םדאד רארק אה תמא יִבָנ ארתו םדומנ םידקַת
 ו םלכת ןמ ךניא .הָוהְי דנואדכ יֵא הֶא םַתֿפֹג ספ
 ! אמא =: םַתסַה לפס הכנוג םנאד יִמָנ אר ןֵדרכ
 רַה אריז םַתֹסַה לָּפַט ןמ גמ תֿפנ ארמ דנואדב
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 וכ איבנה היעשי באתכ דצק
 ַתאייִלָסַה יאה ןאתסַפ זא את +: דייאמנ ראיסב אי

 לאלג ינאוארפ ואו דישודבו דיוש ריסו דיכמב וא
 ךניא ריוגימ נג דנואדכ אריז : דידרנ טוטחמ וא בי

 אראה תַמא לאלו רהנ לּתָמ אר יתמאלס ןמ
 אמשו דינאסר םהאוכ ואב ראשרס רהנ דננאמ

 הרש התשאד רב וא שא רדו דיכמ דיהאוכ

 לֹתַמו :דש דיהאוכ הדרורפ זאנָב שיאה ונאז רַב יי
 ומ ןיננמה דַהְד ילסַח ארוא שרדאמ הכ יסכ

 ילָפַת םילשורי רו ראד םַהאֹכ יִלָסַת אר אמש

 אמש לֶד ריניבב ארניא ןוג ספ : תפאי ריהאוב די
 לַתַמ אמש יאה ןאוכתסאו רש רַהאְוכ ןאמדאש

 רב דנואדכ תסכו דידרג דהאוכ םרכו זבס האיג

 ןאנמשד הב אמא רש דהאוכ ףורעמ שנאגדנב

 אב דנואדכ ךנא ארי :דומנ דַהאֹוכ בַצַג רו ומ

 דֶרְג לִּתְמ וא יאה הבארעו דַמָא דַהאֹוכ שָתֶא

 שיוכ באתעו תכח אב אר דוכ בצו את דאב

 אריז = + דָנאַפְר םאָננֲאְב ׁשֵתֶא הלעש אב אר ט

 רשב יִמאמת רב דוכ ךישמשו שתֶא אב דנואדכ

 ראיסב דננאדכ ןאלותקמו דומָנ .דַהאוכ  ירואד

 בקע זַא הכ ינאנָא דיוגימ דנואדכו : דוב דנהאוב זי
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 הצק וכ איבנה היעשי .באתכ

 תאגאב רד אר ןַתשוכ רשאב טסו רד הכ רֿפנ ךי

 תאפאָגרו ריזנָכ תשוגו דניאמנימ ריהטַתו סידקת

 : רש דנהאוכ ףלַת םה אב דנרוכימ שומ :תשוגו

 םהאוכ .אזג אר ןאשיא .תאלאיכו לאמָעַא , ןמו
 עמג אראה ןאבו אה תמא ץימָג .הדמָאו דאד

 דנַהאוכ אר לאלג הדַמָא ןאשיאו דרכ םַהאוב

 תשאד םַהאוכ אפ רַב ןאשיא ןאיִמ רד יִתיֲאְו :דיד

 תמא ךזנ דנבאי תאָנָנ ןאשיא וַא הכ אר ינאנַאו

 ןאנויו לָבּוּתו דול ןאזאדנַא ריתו לופו שיִשְרּתַב אה
 לאלגו דנַא הדינשנ ארמ ַהזאוַא הב הדיעב ךיאזגו
 ארמ לאלָנ את דאתסְרַפ םֶהאוכ דנַא הדידנ ארַמ

 כ דיוגימ דנואדכו : דנזאס עיאש אה תמא ןאימ רד

 ימאמת זַא אר אמש ןארדארְב עיִמְג ןאשיא הכ

 ה ןאור תכתו אה הבארעו ןאבסא רַב אה תַמא

 ָתַהְגְב םילשורי ןמ סדקמ ָהוכְב ןארתשו ןארַמאקו

 לֵאָרְׂשִי יִנָב הכנאנָג דֶרֹוָא דנהאוכ היִדָה דנוארב |
 דנוארכ ָהָנאכְב ךאפ ףרט רד אר דוכ ָהידַה

 אכ זינ ןאשיא זַא הכ דיוגימ דנואדכו : דנרוָאימ

 ככ דיוגימ דנוארכ אריז : תַפָרְג דנהאוכ ןאיואלו ןאָהאנ
 ןמ הכ ידיד ןימת דידג יאה ןאמסָא הכנאנְנ

195 02 

- 

 - מ



 בצק

 א

 ןנ

Le 

 וכ איבנה היעשי באתכ

 וס באב

 ןמ יסרכ אה ןאמסָא דיוגימ ןינְג דננאדב

 יארְב הכ יהנאכ ספ תסַא ןמ ןאדנַא יאפ ןימזו

 : אָנכ ןמ םאֹרַא ןאכמו תסַא אגב דינכימ אנְב ומ

 אראה זיִג ןיא ָהְמַה ןמ תסָד דיוגימ דנואדב

 ןיאָב אֹמַא דַמָא דוָנֹוב אהניא עימָג סַפ תכאס

 ןאורל ןמ םאלכ ואו ל התסבשו ןיכסַמ הכ ץבש
 חבר יואג הכ יפכ :דרכ םהאו5 רטנ רשאב

 ידנפסוג הב יסכו תסַא ןאפנָא לָתאק לתַמ דיאמנ
 אר גס ןדרנ הכ תסַא יצבש לֶהֶמ דנכ חבד

 תפא יפכ לֶּתְמ דנאררגב יהָיְדַה הכנָאו דנכְׁשב
 דנאזוס רוכב הכנָאו דזירב אר יריזנכ ןוכ הכ

 רָיאמְנ ךירבת אר יתב הכ תסַא יצכש לֶתָמ
 דנָא הדרכ ראיִתָכֲא אר דוכ יאה האר ןאשיאו

 : תפָא רֹורסמ ןאשדוכ ָתאפאָנְר זא ןאשיא ןאגו

 ראיִתְכִא אר ןאשיא יאה תַביצמ זינ ןמ : ספ

 ןאשיא רַב אר ןאשיא יאה םרתו דרַכ םַהאֹוכ

 יפכ םדנאוכ ןוָג אריז דינאררג םהאוכ ץֶראע

 דנרינָשנ ןאשיא םַדֹומָנ םלַכַת וגו דאדנ באוג
 דוב דפ אנ ןמ ָרטנ רַד הכ אר הָננֲא הכלב
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 גצק וכ איבנה היעשי באתכ
 ראיִתַבַא םַתסאוכנ הכ אר הָננֲאּו דֹנַדרֲא למעֶב
 ה ריזרליִמ דנוארכ םאלכ זַא הכ ינאנַא יא :דנדרב
 אמש זַא הכ אמש ןאררארַב דיונָשָב ארוא ןֿבֹס
 א ןמ םסָא רטאכב אר אמש .רנראד תרֿפנ

 דוש הררכ דיגמת דנוארכ דניוגימ דננארימ דוכ

 לגב ןאשא ןכיל םַעבְב אר אמש ידאש את
 וזַא יאָדְצ רהש זא אנג ןאוָא + רש דנהאוכ

 דוב ןאנמשדב הכ תסַא דנואדכ ןאוָא לכוח

 :הז דרד הכנָא וַא לבק : דנאסָמ תאֿפאבמ

 דריג ורפ ארוא דרַד הכנָא וא שיפ דייאז רשכב

 ח ארניא לַתָמ הכ תסיכ : דרוָא יהנירנ ךאלוא

 אא דשאב הדיד ארניא לֶתֶמ הכ תסיכו הדינש

 העפד ךַי ימוקו דדרג .דולומ זר ךי רד יתיאלנ
 ןדׁשַכ הז ךרד ךַרנמְב ןוִצ ארז דש הדייאז

 ט ןמ איִא דַוגימ דנואדכ : דייאז אר דוכ ןארַסֶפ

 איִא דיוגימ ות יאדכו םנאיאמו םנאכָרְב םַחֵר פב

 : םדנבב אר םַחַר םַתֹפַה הדננאיאז הכ ןמ

 י דיראדימ תפוד אר םִילָשּורְי הב ינאנָא המה יא

 ָהָמַה יאו דייאמְנ דנו שאבו דינכ ידאש וא אב

 ידאש וא אב דיריגימ םתאמ וא יארְב הכ ינאנָא
193 0 JUD.-PERS. IL. 



 הס איבנה היעשי באתכ צק
 ריהאוכ הָלולְו חור גֲתסכׁש או דֹומָנ דיהאוכ

 ןמ ןאגריזנ רב יארְב אר דוכ םאנ : ררכ ומ

 דנואדכ סַּפ דומנ דיהאוכ ְךרַת תנעל אנ
 שיוכ ןאגדנַו דינאסר דַהאֹוכ לתְב ארת הֹוהְי
 הכרה ספ :דימאנ דהאוכ רגיד םסאב ארש

 אר ןתשיוב דַהְד תַכְרַב ןימְז ורב אר ןתְשיוכ

 ֹורְב הכרַהו דאד דַהאֹכ תַכָרב קַח יאֹדֿבְב
 דְרכ דַהאוכ םסק קַח יאֹדכב ררוכ םסק ןימז

 וַאו הרש שומארפ ןילוא יאה יגנַת הב איז

 ןמ ךנא ארז : תפָא הדידרג ןאהנפ ןמ רמנ ז

 זנו דירֿפַא םַהאֹוכ דידג ינימֶזו דידנ ינאמסָא

 דַהאוכנ רטאכבו דַמֲא דַהאֹוכנ דאיִב ןישיפ יאה

 רירפא םַהאֹוכ ןמ הָנֲא וַא הכלב : תשרג חי
 ךניא אריז דייאמנ דו דֵבֲאְב אתו דינכ ידאש

 ינאמדאש לַהַמ ארוא םֹוקו דנו לַחַמ אר םילָשור
 דומָנ םהאו דגו םִילׁשּורְי ואו : דירֿפָא םהאוכ טי

 הירנ ןאוַאו דרכ םהאוכ ידאש דוכ םק או

 דַהאוכָנ הדינש וא רַד רנד ראב הלאנ ןאוָא

 דַהאֹוכַנ אָגנֲא וַא זור םַכ לפט רניד ךאבו + רש כ

 םאמתָאְב אר דוב ךמע הכ ריפ ךרמ הנו דוב
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 אצק = הפ איבנה היעשי באתכ

 רצ ןפ רַד לָּפַמ הכ ארז רשאב הדינאסרנ
 הלאס דצ ךאכ האנג ןביל דרמ דַהאוכ ינלאס
 אנ רַד הדרַכ אנָב אה הנאכו : דוב רדַהאּופ ןועלמ
 םרנ אה ןאתסכאתו דש דנָהאוכ ןכאס אהנָא
 גכ אנב : דְרוכ דנַהאוכ אר אהנַא ָהוימ הדומנ

 הנאו דנײאמנ תנוכס ןארגיד את דרַכ דנהאוכנ

 דֶרוכ דנהאוכנ ןארניד דַיאמנמ סרג הכ אר

 תֹכַרְד םאיִא למ ןמ וכ םאיַא הכ ארי

 יאה תסד לָמע וַא ןמ ןאגריזג רַבו דוב רַהאֹוב

 . נכ דנהאוכנ אָג יב תמחַז : דרב דנהאוכ עתַמַת דוכ

 רייאז דנַהאוכנ בארַמצַא ָתהַנְב דאלואו ריש

 דנַתסַה דנוארכ ןאגַתפאי תַכָרַב ךאלוא הכ אריז

 ונ הכנָא זַא לבק + דננאשיא אב ןאשיא תייר
 הכנָא א שיפו דאד םהאוכ באוג ןמ דננאוב

 הכ אב הרבו גרג + רינש םַהאֹכ ןמ דנג .ןכס
 דַהאוכ האכ ואג לתַמ .רישו דירג דנהאוכ םַה

 רנוארפ דוב דַהאוכ ךאכ ראמ ךארוכו דֶרכ
 ררצ ןמ סרקמ הוב ימאמת רַד הכ דָוגימ

 :דומָנ דנַהאֹוכַנ ראפפו דינאסָר דנַהאובנ
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 הפ איבנה היעשי באתכ הפק

 רוגָא רַבּו דננארדגימ ינאברק תאגאב רַד הכ

 ןֶכאפ אה רבק רד הכ : דננאזופימ רוכב אה ד

- 
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 ט

 תשוג הכ דנראד לממ אה הראומ רד הרש
 ןאשיא ףורט רד תאפאָגְנ שרוכו דנרוכימ ריזנָכ

 ךירזנו תסיאָב דוכ יאג רד דניוגימ הכ : תסַא

 םַתְסַה רַת סדקמ ות וַא ןמ הכ אריז אימ ןמ

 הב ישָתֶאְו דנשאבימ ןמ יניב רד דוד ןאניא

 שיפ ןיא אנאמַה : תַא לָעַתְׁשמ ור ָמאמְת
 הכלב רש םַהאֹוֹכנ תֶכאס ספ תסַא בותכמ ןמ

 תאפאכמ ןאשיא ׁשֹגֲאְו ראד םהאוכ שאדאפ

 ָהְראב רַד דיוגימ דנוארכ : דינאסְר םַהאֹוכ

 הכ םַה אב אמש ןארַרַּפ ןאהאנגו אמש ןאהאנג

 אה לַת רב ארמו דידינאזוס רוכב אה הוכ רַב
 לוא אר אמש לאמעַא יאזִנ ספ דידומנ תנאהַא

 ןינג דנואדכ : דינאפְר םַהאֹוכ אמש ׁשֹונֲאְב

 דושימ תפאי השוכ רַד הריש הכנאנג דיוגימ

 תַכְרב הכ ארז ואסַמ רָסאֿפ ארנַא דניוגימו

 דוכ ןאגדנב ָךָמאכְב ןאנגמַה תסַא ןַא רד

 לכלאב (אר ןאשיא) את דומנ םַהאֹכ .לֵמַע
 יתראוו בקעי זַא ילסנ הכלב : םואסנ ךאלַה
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 טפק הס איבנה היעשי באתכ

 םַהאֹוכ רוהטְב הָדֹוהְי זַא שיוכ יאה הוכ יארְב

 ןכאס םנאגדנבו ןַא ההר םנאג הדיזגרבו דא

 יראו אה הלנ עַתְרַמ ןורשו :רש דנהאו ןָא
 הכ ןמ םֹוק ַתהָנְב אה המר האג באוכ רּוכָע

 הכ אמש אמָאו : רש רהאוכ דנא הדיבלט ארמ

 ארמ סדקמ הוכו הדרכ ךרַת אר דננארב

 איַהמ תכַב ַתהְנֶב הָדָאמו דיא הדומנ שומארַפ

 התכיר קאפָתֶא ָתהָנְב ממ בארשו התכאס

 רדקמ רישמש | ָתהְנַב אר אמש ספ : דיא

 רש ריהאוכ םָכ לתק יאֹרְב אמש ץיִמָגו םתבאס

 ןכס ןוגו דידאדנ באוג םדנאוכ ןוָג הכ אריז

 אנ ןמ ָךַמִנ רד הכ אר הָננָאֹו דידינשנ םתפג

 םתסאוכנ הכ אר הָננָאו דידרָא למעְב דוב דנספ
 ןאה דיוגימ הָוהְי דנואדכ ןירב אֹנָב : דידיזג רַב

 הנפרג אמש אֹמַא דְרֹוכ דנהאוכ ןמ ןאגדנב

 דישונ דנהאוכ םנאגָרנַב ךניא דוב ריהאוכ

 םנאגדנב אנאמה דוב דיהאוכ הנשת אמש אמא

 דיהאופ לנֿכ אמש אמַא דרב דנהאוכ ידאש

 די םנְרָת לד ישופ וא םנאגדנב ךניא = + רידרנ

 דאירֿפ לֶר תרודכ וַא אמש אמא רומָנ דנַהאוכ
189 

- 

 א -

 ב -

| 1 



 דס איבנה היעשי באתכ רפס

 יאה ראכ הכ יניח : דנדרג ןאזרל ות תיאר ג
 אָנְב םידובנ אהנָא ָךטַהִִמ הכ אר ךאנלוה
 תיאור זַא אה הוכו ידומרפ לומ האננָא ידרוא
 םידק ַםאיִא וַא הכ ארז : דידרנ לולזתמ ות
 רג אר יאדכ שנו דנדומננ .עאמַתְסֶאו דנַריִנָשנ
 :הירנ דָזאדרַפְב שיומ ןארטַתְנמ יארְב הכ ות וא

 אָנְב אר תָלאדָעו דננאמדאש הב אר ינאנָא ות
 דנרוַאימ דאיב ארת ות יאה הארבו דנֶרְוא מ

 אמו ירש ךאנבַצנ ות ךניא יֹנכימ  תאקאלמ

 רפבי ירידמ תדמ אהניא רד םיא הדרכ האננ

 הכ ארז + תפאי םינאֹוַת תאְגְנ איִאֹו םידרב

 לאמעא ָהַמַהְו םיא הרש סם ץיכש לֶתַמ אמ מנ

 ינמהו רשאבימ תולמ הֶתְל דננאמ אמ הלדאע

 לֶתַמ אמ ןאהאננ הרש הררמופ גרב לֶתָמ אמ

 ארת ָסְסֶא הב תסינ יפכו + דיאברימ אראמ דאב

 ותָב את דנאזיגנַא רב אר ןתשיוכ אי דנאובְב

 אמ וא אר דוכ ור הכ ארז דש ךֶסמֲתֹמ

 : יהתכאדג אמ ןאהאנג ֶָּבַסְב אראמו יהָדישופ

 אמ יתסה אמ ר ות דנואדכ יא ןאְלַא אמא ה

 אמ עימנו יתפה אמ ענאצ ותו םיתסה לג
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 זפק הס | דס איבנה היעשי באתכ

 מ דנואדכ יא : םישאבימ ות יאה תסד עונצמ

 .דַבָאָּב את אר האנגו שאבמ ךאנבצנ = תַדָשְב

 מַה הכ אֹמְנ הטָחאלמ ןאה ראדמ רַמאְּֿב
 ןאבאיב ות סדקמ יאה רהש : םיתסה ות םוק אמ

 הדידרנ הנארו םִילָׁשרּו ןאבאיב ןֹוצ הרש

 אמ ןארַרַפ הכ אמ יאביזו סדקמ הנאכ : תסַא

 התכוס ׁשֵתֶאְב דנדנאוכימ חיבסת ןָא רד ארת

| 

 א -

 : הדידרג לַדַבמ יבאֹרַכְב אמ אפ ימאמְתְו הרש

 דוכ המה ןיא ךוו אב איִא דנואדכ יא : תסא

 רוגנכ תַדָשְב אראמ הרש שומאכו ינכימ יראה

 = + יזאסימ

 הס באכ

 דנַתסִנ ארַמ .רנדומננ בלט ארמ הב ינאנָא <

- = 

 .ימוקבו דנַתֿפאי ארַמ דנדיבלטנ ארמ הכ ינאנָאו

 ךינל  םתפג = רנרשנ הדימאנ ןמ סאב הכ

 וסב אר דוֿכ יאה תסַד ור מאמת |: ךיבל

 ָהאֹרְב דוב ַתאלאיֿכ קֿפאומ הכ ידרמתמ םוק

 ימוק : םדרכ זארְר דנדומנימ ךולס הדידנספאנ
 רנרְוָאיִמ ןאָגְיהְּב השימה ארמ ָבַצֹנ םיור שיפ הכ
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 גס איבנה היעשי באתכ רפק
 ּנַהְב ןאשיא יאה יגנת המה רד וא : תסַא ט

 תאַנְנ אר ןאשיא יו רוצה ָהֶתְשְרֶפ רש הדרוָא
 היִדֿפ אר ןאשיא דוב םלַװ תַכַחֹמ רד ראד
 ןאשיא למַהַהמ םידכ םאיִא ַעימג רו דאר

 יצאע ןאשיא אֹמַא : תשאד רב אר ןאשיא הדש ו
 לֵב ספ דנתכאס ןוזחמ ארוא םודק חור הרש

 ןאשיא אב דוכ ואָו רש ןאשיא ןמשד התשנ
 שיופ םוקו הָשמו םידק םאיִא האגנָא : רומָנ גנג א

 ןאשיא  הכנָא תפאגכ (תפג) דרוָא דאיִב אר
 דָא רב אירד וא דוכ הלנ ןאבש אב אר
 ןאיִמ רד אר דוכ ודק חור הכנָא תסַא אנ

 תֹכדָב אר דוכ לילג יוזאב הכ : דאהְנ ןאשיא בי
 שיפ אראה באו תפאס ןאמארַכ הָשמ ָתסאר
 ינאדואג םסא את דינאדרנ קשְנמ ןאשיא יור

 רד אר ןאשיא הכנָא : דנכ אדיפ שיוכ יארֶב גי

 דומנ .ירָבהְר ןאבאיִב רַד בסַא לֶּפְמ אה הל
 דורפ ידאוב הכ ימיאהב לתַמ :דנכוכנ של הכ רי

 דישבב ימארא אר ןאשיא דנוארכ חור דננרימ
 יארְב את ידֹומְנ ירבהַר אר דוכ םֶוק ןאנֶנ םה

 רגָנְב ןאמסָא וַא + ייאמְנ אֹדיַפ דינמ םֶסֶא דוכ וט
 תג ןכפַא רטנ שיוכ לאלו תִייְסודְק ןכסמ או
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 חפק דפ ,נס איבנה היעשי באתכ

 ות יאה תַמחַו לד ׁשֵׁשֹג תסַא אֹנכ ות ָתֹורַבְג
 זמ יתסרדב : תסַא הרש התשאד זאב ידומְנ ןֵמְּב הכ

 אראמ םֶהָרְבַא הָנ רגַא יתפַה אמ ָךדָּפ ות הכ
 ות אֹמַא דכנאינ אָנְב אראמ לֵאָרְשִו רפאנָשנ
 א ות םאנ יתפַה אמ יִלְו אמ דפ הָוהי יא
 קירט זַא אראמ דנואדכ יא ספ : דשאבימ לא
 אראמ אה לדו יתכאס הארמג אֹרָנ דוכ יאה
 ָךָטאכְב םיסרַתַנ ות זַא את ידינאדרנ תכס

 םֹוכ :אמָנ תַעְגְר דוכ תארימ טאבסַאו תַנאגַדנ

 דנרוב ףרצְתמ ארנַא ינאמז ךדנא ות סדקמ
 :דנַרומְנ לאמ יאפ ארת סדק ןאבַמ אמ ןאנמשרו
 ינארמכח ןאשיא רב זגרה ות הכ ינאסכ לֵתָמ אמו
 רנשאב הרשנ הדימאנ ות םאנבו ישאב הדרננ
 :םיא הדידרג
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 דפ 'נאכ

 א לזאנ התכאס קשנמ אראה ןאמסָא הכשאכ
 : תשנימ ללוחמ ות תיאור וַא אה הוכו ירשימ
 דאס לָעָתְשמ אראה בוָנ הדרוכ הכ ישָתֶא לתַמ
 דוכ םאנ את דָא ׁשֹונְב אר בָא הכ יראנו

 וא אה תַמאֹו יזאפ ףורעמ תנאנמשד רַב אר
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 גס , בס איבנה היעשי באתכ בפק

 םזאסנ תנאנמשד לוכָאמ ארת ַהְלַג רעד אב
 יהְדישכ תַמחַו שיארְב הכ ארת ָךארָש ןאבירגו

 דנננמ ארנָא הכ ינאנָא הכלב : רישונ דנַהאוַנ ט

 דומָנ דנַהאוכ חיבסַת אר דנואדכ הדרוכ ארנָא
 ןחצ רד ארנָא דננכימ עמג ארנָא הכ ינאנָאו

 הזאורד זַא דירדגב : דישונ רנהאוכ ןמ סדק יאה י

 האשו דיזאס איַהמ אר םוק קירט דירדגב אה

 אראה גנו דיזאס עפַתְרִמ הדרַכ דנלב אר האר

 ; רייאָמְנ אפ רַב אה םוק תַהְְב אר םָלָע הדינרב

 תסַא הדרֶכ ןאלעַא ןימָז יאצקַא את דנואדכ ךניא אי

 ריִא ימ ות תאָגְנ ךנא דיגְב ןויצ ְרַתָכֹרְב ספ

 שיפ וא תאפאכמו שהארמה וא תרנא אנאמה

 הָיַרַפו סדקמ קב אר ןאשיאו : דשאבימ שיור בי

esל ותו תפאס רנהאכ יִמָסמ רנואדפ  

 גס ₪
 זא ךרכס םאבל אב םודֶא וַא הב תסכ ןא | א

 לילג פאבל אב הכ ןיא ינעי  דָיָא  ימ הרצַב
 דמארימ שיוכ תווק תַרְתַכ רדו תסַא סבלמ דוכ

 תאָננ) יארְבו םנכימ םלכת תלאדעְב הכ ןמ
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 גפק וכ איבנה היעשי באתכ
 ב תפא ךךפ ות סאבָל ארָנ : םשאבימ רַוָא רוז
 לאמ יאפ אר תשכרֶג הכ יפכ לתָמ ות ַהַמאגו
 ג םַדומְנ לאמ יאפ אהנת אר תשכרג ןמ + דנכ
 אר ןאשיאו דובנ ןמ אב אה םוק וא ידָחֶאו
 שיופ םשכ ַתַדֲחְבו םדרכ לאמ יאפ דוכ בצנב
 הרישאפ ןמ סאבלב ןאשיא ןוכו םֵדמָנ בוכ דגל
 : םתכאס הרולָא אר .דוכ ַהמאַג מאמת הרש
 לאסו הוב ןמ לֶד רַד םאקַתנֲא סי הכ ארי"
 ה תנאעָאו םַתסירגו : דוב הדיסר םנאגָרׁש היִרַפ

 הובנ יריג ָתסַד אריז םַדֹומְנ בֹנעַתו דובנ יהָדְננְכ

 בכ תַרחו דאד תאננ ארמ ןמ וזאב אל
 ַבצֹנְב אראה םוקו :דומנ יריג תסַד ארמ ןמ
 םשכ תַרָח וא אר ןאשיא הדומנ לאמ יאפ דוכ
 ןימז רַב אר ןאשיא ןוכו םתכאס תסמ שיוכ

 דנואדכ תאחיבסתו דנואר5 אה ןאפחַא : םתכיר

 דנואדכ הָננֲא רה ָבֹסַח רב רומָנ םהאו5 רכר אר
 ינאסְחֶא תַרְּתַכ ָּבְנְומְבו תסַא הדומנ לַמַע אמ אר
 אה תמחר קפאומ לֵאָבְׂשִי ןאדנאפ יארְב הכ
 התפג אריז :תסַא הדרוָא אָנְב דוכ תַפֶאַר ָךופונ
 דנַהאונ תַנאיִכ הכ ינארספו ןמ םֹוק ןאשיא תַא

 הרש ןאשיא ָהָדנַהְד תאָננ ספ דנשאבימ דרכ
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 בס ן אפ איבנה היעשי באתכ פק

 תראג וַאו םראדימ תסוד אר תלאדע םתסה

 יתסארב אר ןאשיא ָתַרָנאֹו םראדימ תַרפְנ םַתְסו

 ןאשיא אב ינאדואג ךהעו דאד םהאוכ ןאשיאְב

 אה תמא ןאימ רד ןאשיא לסנו : תסב םַהאֹוכ

 דנהאוכ ףורעמ אה םֶוק ןאיִמ רַד ןאשיא תיירדו

 דהאוכ ףארָתְעֲא דניב אר ןאשיא הכרה רש

 דנואדכ ךראבמ | תיירד ןאשא הכ רומנ

 : דנשאבימ

 רד ןמ ןאו םנכימ ראיסְב ידאש דנוארכ רד

 הָמאָגב ארמ הכ אריז דיאמנימ דגו דוכ יאדכ

 ןמב אר תלאדע יאדְר התכאס םַנלמ תא
 גאתב אר ןתשיוכ דאמאר הכנאנג) דינאשופ

 תניז אה רֵנזְב אר דוכ םורעו דַהָדמ שיארָא

 אר דוכ ָתאתאבנ ןימָז הכנאנָג אריז : רשכבימ

 ןאנְגמַה דַהָדימ ןמנ אר שיוכ רז גאבו דנאיורימ

 יור שיפ אר תיבסַתו תלאדע הוי דנואדכ
 : דינאיור דהאוכ אה תמא יִמאמת

 בפיו באב

 רמאֿכְבו דרַכ םַהאוכנ תוכס ןּיִצ רמאבב

 לֵתַמ שהלארע את דש םהאולנ שומאכ םיֵׁשּור
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 אפק בס איבנה היעשי באתכ

 התכורפַא הכ יֹגארָג לִתָמ שַתאְגְנו דנכ עולט רונ
 כ ןאהאשדאפ עימנו ארת תלאדע אה תַמאּו :רָשאב
 םסָאָב ותו דומָנ דנהאוכ הדָהאשמ ארת לאל
 יִמָסמ דַהְדיִמ רארק ארנָא דנואדכ ןאהר הכ ידידג
 ג דנואדכ תסד רד לאלג גאת ותו : רש יהאוכ
 : דוב יהאוכ דוכ יאדכ תסד רד הנאכולמ רסֿפַאו
 ד אר תנימװ דש יהאוכנ יִמָפמ ְךורתַמְב רניד ותו

 ארת הכלב תפג דנהאוכנ הבארכ רניד ראב
 אריז דימאנ דנהאוכ הֶלּועַּב אר תנימח ּהָבֵצפָח
 הָחוכנַמ ות ןימװ רש רַהאוכ רורסמ ות זַא דנואדכ
 ה יהוישוד ןאוג ידרמ הכנאנג אריז : דידרנ דַחאופ
 תנארספ ןאנג םה רדַרְוָאימ רד שיוכ ָהאֹכָנְב אר

 דאמאד הכנאנגו תכאפ דנהאוכ דוכ ָהָחוכנַמ ארת

 ות זַא תיאדכ ןאנְנמה דדרנימ ןהְתְבִמ םורע זַא

 ו ןאנאב הדיד םִיִלָשּוהי יִא = : דוב דהאוכ רורסמ
 רהו זור רה הכ םַא התשאמג ות יאה ראצח רַב

 ןארכדתמ יא דרכ דנהאוכנ תוכס השימה בש

 ז ריהדנ ימארַא ארואו : דישאבמ שומאכ דנואדכ

 ןאהנ רד ארנָא הדרַכ ראּותְסא אר םיִלָשּורְי את
 ה דוכ תפאר ָתַדְב דנואדכ + דזאסְב חיבסת לחמ

 הכ תסַא התפג הדרוכ םסק שיוב יוק יוזאבבו
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 אס | פ = איבנה היעשי באתכ חעק

 תאָנְנ אר דוכ יאה ראצֶחו רש דהאוכנ עומסמ ות

 :רימאנ יהאֹוכ חיבסת אר שיוכ יאה הזאורדו

 דוב דַהאֹוכנ ות ךונ זור רד באתפַא רגיד ךאבו טי

 דיבאת דהאוכנ ות יארב יגדנשְכְרִד אב האמו

 ות יאביז תיארו ות ינאדואָנ ךונ הוהְי הכ אריז

 דהאוכנ בורג ות באתפא ריד ךאבו : דוב דַהאוב כ

 הכ ארז תֿפרידפ דַהאוכנ לאוז ות ָהאמו דרכ
 יאה זורו דוב דַהאֹוכ ינאדְואָג ךונ ות יארְב הוה

 ות םֹוק ימת : רש דהאוכ םאמת ות יג החונ אכ

 ףרַצְתמ דַבָאְב את אר ןימה דוב דנַהאוֿכ לָראע
 את ןמ תְסַד למעו ןמ סורגמ הכאש רש דנהאוכ

 רש דַהאוכ רֿפנ ראזַה ריגצ : םּוש הדרכ דיִגמַת בכ

 שח ר רד הָוהָי ןמ דידרג דַהאוכ יוק תַמא ריקחו

 : דומנ םַהאוכ ןָא רד ליִנעַת

 | אס באב

 דננאדכ אריז תסַא ןמ רב הָּוהְי דנואדכ חור א

 תַכאשְב אר ןאניִכְסַמ את תסַא הדרכ חסמ ארמ
 אר ןאלֶר התסכש את הדאתסרפ אמו םָהד
 ןאסובחמו .יראגתסַרְב אר ןאריסאו םַעַכַב םאיִתְלא

 הריִדְנַפָּפ לאס וַא אתו : םנכ אד ידאזָאְב אר ב
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 טעק אס איבנה היעשי באתכ

 םִיאמָנ אדְנ אמ יאדכ םאקַתְנַא םָי זַאו רנוארב
 ג רארק את :םֵׁשֹכַב ילָסַת אר ןאיִמַתאֹמ עימנו
 םְׁשֹכַבְב ןאשיאבו  ןויצ  ןאימַתאמ | יאְרְב | םֵהָד
 אר ינאמדאש נורו רתסכאכ ןֹעְב אר :ינאת
 תור אגב אר  חיבפת ארו ירַנ החֹנ ץועב
 םורֹגמו תלאדע ןאתכרְד ןאשיא את תכוהכ
 ןאשיאו : דנוש הדימאנ יו רינת תַהְנְב רנוארכ
 הנאריוו דומָנ דנהאוכ אֹנְּב אר םידק יאה בארכ

 יאה רהַשו תשאד דנַהאוכ אפ רַב אר לס יאה
 אר ראיסב יאה רהַד יאה הנאריוו הדש בארכ

 ה הרש אפ רב ןאבירו :דומנ דנַהאוכ ריִמעַת
 ןאגנאגיבו דינארָג דנהאוכ אר אמש יאה חל
 אמשו : דוב דנַהאוכ אמש ןאנאבנאבו ןאחאלֿפ
 אר אמשו רש דיהאוכ הדימאנ דנואדכ ןאנַהאַב

 תלֹוד דומנ דנַהאוכ יִמָפמ אמ יאדכ םאדכְב
 ןאשיא לאלג רו רֶרוכ  ריהאוכ אראה תַטא
 ףעאצמ ביִצְנ תַלאַגְכ ץועב : דומנ דיהאוכ רֿפ

 רורכמ דוכ ביצְנ זַא יאוסר עבו תפאי דיהאוב
 רוכ ןימְז רד ןאשיא ןירב אנְב רש דנבאוכ

 ינאדואנ ידאשו תפאי דנהאוכ ףעאצמ = ָביִצְנ

 ח ּהָוהְי הכ ןמ ארז + דוב דַהאֹוכ ןאשיא יארב
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 פ איבנה היעשי באתכ ועק

 ךזנ אה תֿמא תלְודו רש דַהאו5 הרינאדרג ות
 ןיּדִמ ןאנזאמנו ןארתש :וַרְתַכ :דַמָא דהאוכ ות ו

ner 

₪1 
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 אבש להַא מג דינאשופ דנַהאוכ ארת הפי
 דנוארכ ַחיִבַתְב הדרוַא רוכבו אלטו דַמָא דנַהאוכ
 ךזנ רֶדְק יאה הלג עימג :ראד דנהאוכ תראשב
 תַמְדַכ ארת תּויָבְנ יאה וקו רש דנהאוכ עמג ות
 דנהאוכ רב ייארידפ אב ןמ ָחַבְרַמְב דומִנ דנַהאוב
 ; דאד םהאוכ תניז אר דוֿפ לאלג הנאכו דַמָא
 דננכימ ואורפ רבָא לֶּתָמ הכ דנָתסיכ אהניא
 הכ יתסהְב :דוכ אה הרב ןארַתֹובְכ ָךננאמו
 ארַמ ְךאֹטַתְנֲא לוא שיִשְרַת יאה יתשכו אה הרי

 הרקנו רוד זַא אדת ןארספ את רישכ דנַהאוכ
 םֶסֲא ַתַהְגִב דנַרוָאיִב ןאשיא אב אר ןאשיא יאלטו
 ארת הכ אריז לֵאָרְׂשִי סודק תַהגְּו ות יאדכ הוה
 אנָּב ארת יאה ראצָה ןאבירנו : תפא הדאד תניז

 תַמְרַכ אות ןאשיא ןאהאשדאפו דֹומְנ דנַהאוכ
 םדז אדת דוכ בע רד הכ ארז דרכ דנהאוכ
 : דומנ םַהאֹכ םחַרַת ארת שיוכ לב ןכיל

 דוב דכאוכ זאב "אמיאד זינ ות יאה הזאורד אי

 תמא תלוד את דידרנ דַהאֹוכנ התסב זורו בשו
 הארמה ןאשיא ןאהאשדאפו דנַרואיִב ות ָךזַנ אראה
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 זעק כ איבנה היעשי :באתכ

 בי ארת הכ יִתָכְלְמַמְו יתמא רַה אריז : דנְוש הדרוָא
 אה תַֿמא ןֶאו רש דַהאוכ ףלת דנכנ תַמְדכ

 עו אב ןֹונְבְל לאלְג : דידרג דנַהאכ ךאלַה "אמאמְח
 ות יארְב םַה אב ראנָו נאכו רבֹונַצ ןאתכרד

 תניז ארמ סדקמ ןאכמ את רש דנהאוכ הררוַא

 : דומָנ םהאוכ דיִנֹמַת אר דוכ יאה יאפ יאו דנהד

 הרש םַכ דננאסְרימ םֶתְס ארת הכ ינאנָא ןארַספו

 תנאהַא ארת הכ ינאנָא עיִמְגו דמָא דנהאוכ ות רזנ

 דנהאוכ הדנכ ות יאה יאפ ףכ דזנ דניאמנימ

 דנהאופ לֵאָרְׂשִי סודק ןויצו הוהְי הש ארתו דומנ
 וט ידוב ץוגְבמו ְךּורְתַמ ות הכנא עָב : דימאנ

 ְרָכֿפ ארת ןַמ דרַכ ימָנ רדג ות ןאיִמ זא יסכו

 : דינאדרנ םהאוכ ראיסב יאה רהד ךורסו ינאדואג

 ומ יאה ןאתספו דיכָמ יהאוכ אראה תמא ךישו

 ןמ הכ רימהֿפ יהאוכו ריכָמ יהאוכ אר ןאהאשראפ

 לֵאָרְׂשִי רידק ןמו םַתֹסַה ות ָהָדנַהְד תאְנ הוי
 זי ררֶוָא םהאוכ אלט גנַרְב יאְגְב : םשאבימ ות ילו
 גנכ יאגבו גנְרְב בג אגו הרקנ ןַהָא יאנְבו

 ות = ןארפאנ אר תַמאלְס דרָוַא םַהאֹכ ןַהָא
 חי ָךאבו : דינאדרַג םהאוכ ות ןאמכאה אר תלארעו
 דודה רד ינאריוו יבארַכו ות ןימז רד םלט רניד
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 מנ איבנה היעשי באתכ רעק

 ףאצנָאו :םידומנ קטנת אר אהנא לר זַא הרש
 הדאתפיא רוד אמ וַא תלאדַעו הרש הדנאר בקעב
 הדאתפא אה הָנֹוכ רד יתסאר הכ אריז תסַא

 יתסארו :דָש לכאד דנאוַת ימָנ תַמאֵקַתְסַאו תַא
 באַנֲתְנֲא ידב זַא הכ רַהו תסַא הרש דוקפמ

 דנואדכ ןונו דראפָפימ אמנַגב אר דוכ דָיאמְנ

 ףאצנָא הכ דַמָא דב וא מנ רד דיד ארניא

 בגעתו דובנ יסכ הכ דיד ואו : תשאדנ דוגו

 ןיא זא תשאדנ דוָנו יהָדֹנֹנכ תַעאֿפַש הכ דומְנ

 וא תְלאדְעו דרוָא תאָנְנ וא יאֹרְב יו וזאב תַהְ
 לַתָמ אר .תלאֲ ספ + דומָנ יריג תַד ארו זי

 דאהְנ שיוכ ךפ רַב אר תאָנְנ ךּוכו דישופ הרז

 דרכ רַב רד פאבל יאָנְב אר םאקַתְנֲא ָהָמאנו
 לאמָעַא קפו רַב :דישופ אדר לֶתָמ אר תַרנ חי

 ןאמצכְב דאר דַהאֹוכ אמ אר ןאשיא ןאשיא

 תאפאכמ שיוכ ןאנמְׁשדְבו אר םשָכ ַתַדָח דוכ

 ףרט ואו : דינאפר דהאוכ אר שאדאפ רָיאְזְנְבְו טי

 לאלג זַא באתפַא עולט וַאו הֹוהְי םאנ זַא במ
 יראשרס ךהנ למ וא הכ אריז דיסרת דנהאוכ ו

 : דַמָא דַהאֹוכ דַנארְב ארנָא דננאדכ ךאב הכ

 ןויצ יארְב יהָדנַהְר תאָננ הכ דיוגימ דנואדכו כ
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 העק פס | טנ איבנה היעשי באתכ
 תשנ ואב תֶיִצְעַמ וא בקע! רד הכ ינאנָא יארְבו

 אנ ָךהָע אמָא דָיוגימ דנואדכו :דַמָא דַהאֹוכ דנָיאמְנ

 ות רב הכ ןמ חור הכ תסַא ןיא ןאשיא אב ןמ

 םַא התשארג ות ןאהָד רד הכ ןמ םאלכו תסַא
 ןאהְר וַאו ות תייר ןאהְד זַאו ות ןאהר זַא

 דיוגימ רנוארכ רש דַהאוכנ רוד ות תַיְרד תייְרד

 : ראבַא-לא-דבַא אתו ןאְלַא א

 ס באב

 א לאלו הדַמֲא ות ךונ אריז ןש ןאשכרדו זיֿכ רב
 כ ךַא אריז : תסַא הדידרנ עלאט ות רַב דנואדב

 רהאוכ אר ףיאוט טילֿנ תַמְלֹו אר ןאהג יכיראת
 דומְנ דַהאוכ עולט ות רַב דנוארכ אמָא דינאשופ
 ג אה תמאו :דש דהאוכ רהאט ות רַב יו לאלנו

 עולט יגְנשכרד וסב ןאהאשדאפו ות :ךונ וסב
 ד ףארטַא הב אר דוכ ןאמשנ : דמָא דנהאוכ ות

 הרש עמָג אהנָא ָעימָג הכ ןיבְבו זארפא רַב שיוכ
 דַמֲא דנהאוכ רוד זַא תנארספ דנָיָאימ ות ךזנ

 ה האגנָא :דרֲַא דנהאוכ ׁשֹונָא רד אר תנארתכדו

 הרש ןאזרל ות לדו דישכרד יהאוכו דיד יהאוכ
 יופב אירד יִרננאוְת הכ אריז דידרנ רחאוכ עיסנ
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 טנ איבנה היעשי באתכ בעק

 טנ באב

 דנאהרנ את תסינ האתונ דנואדכ ָתסד ןאה א
 אמש יאיאטב ןכיל :דונשנ את יִנ ןיגנס וא שו ב

 תסַא הרש ליאח אמש יאדכו אמש ןאיִמ רד

 תסַא הדינאשופ אמש זַא ארוא יור אמש יאהאנגו

 ןוכְּב אמש יאה תסַד הכ אריז : רוש את ג

 תַא הרש הדולָא תַרארַׁשְב אמש יאה תׁשֹננַא
 ואה אבו דיאמנימ םֶלַָת הב אמש יאה בל

 תלאדֲעְב .יִרָחַא : דנכימ קטַנְת תַרארַׁשְב אמש ד
 דִיאמְנ ימָנ ירואד יתסארֶב סַכ יהו דנכ ימְנ יועד
 דנאמנימ םלַכַת .גורדְבו דנראד לכות תלאטבב

 א - + דניאזימ אר תרארש הרש הלמאח םְלמְ ה
 תובכנע ָהֶדרַו דנרוָאימ רב הָגב יִעָּפַא יאה םכת
 ררמימ רַרוכְּב ןאשיא יאה םכת זַא הכרה דנפאבימ

 הדרפ : ריִא ימ ןוריב יעֿפַא רדרַנ התסכַש ןוָנ ןָאו ו

 א אר .ןתשיוכו רש רַהאְוכנ פאבל ןאשיא יאה
 לאמעַא הכ אדיז רינאשופ רנהאוכנ דוֿכ לאמא
 תסד רד םלפ למעו תַא תרארש לאמַעָא ןאשיא
 ידב יִאֹרְב ןאשיא יאה יאפ : תסַא ןאשיא יאה

 תסַא ןאבאתְׁש ןאהאנג יב ןוכ ןתכיר תַהָנְבּו ןאוד
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 נעק מנ איבנה היעשי באתכ

 האר רֵֹו תסַא תרארָש ךאכפא ןאשיא ךאכפַא

 ח יתָמאלְס קירט : תסָא יבארַכו ינאריו ןאשיא !אה
 ףאצנַא ןאשיא יאה האר רו דננאד ימָנ אר
 רנַא התכאס דוכ יארְב גכ יאה הראַג תסינ

 אר יתַמאֹלְס רשאב ךלאפ אהנָא רד הכרה

 ט רוד אמ וַא ףאצנַא ןירַב אנְּב : תסנאד דַהאֹוכנ

 רונ .ךאטתְנָא דַפְר ימָנ אמְב תלארעו תסַא הרש
 םיתפה ייאנשןה ךטתנמו תפָא תַמְלט ךניאו םישכימ
 י לֶּתְמו : םישאבימ ךלאס טיל) יכיראת רד אֹמַא
 יב ךננאמו םייאמנמ םמלַת ראויד יאֹרְב ןַארוכ
 לֶּתְַמ רהט תקו רַד םיורימ האר הנארוכ ןאמש]
 ךננאמ ןאתסרדנת ןאיִמ רדו םירוכימ של םאש
 א םינכימ אדְצ אה סרכ לָתְמ אמ עימַנ + םינאגךרמ
 :אצנָא יארְב םייאמנימ הלאנ אה התכאפ ךגנאמו
 רוד אמ ואו תאָגנ יאָרְבו תסינו םיִשָכמ ראֿפתַנָא
 כי ראיַב ות רוחב אמ יאיאטכ הכ אריז : דושימ

 .הכנוג רהְרימ תֵדאהַׁש אמ ְךֵצְב אמ ןאהאנ הרש
 אר דֿכ ןאהאנגו תסַא אמ אב אמ :איאמב
 גי ראכְנָא אר דנואדכ הרש רַתְרַמ : םינאדימ

 םידיזרו אֹרַחְנַא דוֿכ יאדכ וריַפ וַא םידומנ
 - הלמאח בכ ןאֿכסְבו םידרכ םלַכָת הנְתַפו םֶלטְב
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 חנ איבנה היעשי באתכ

 יור תסַא ןיא לּתָמ םֶדְנְסָפִמ ןמ הכ יהור איא
 אר דוכ ךסו דנאָננַרְב אר דוכ ןאָג ימֵרֲא הכ
 דוכ ביז רַתסַכאכו סאלפ התכאס םכ ינ למ
 דנואדכ לובקמ ןורו הזור ארניא איִא דָנארַתְסְִב
 תסינ ןיא םַדנכַפימ ןַמ הכ יהור רגמ : ינאוכימ

 יאה הרגו דייאשנב אר תַרארָש יאה דֹנַב הכ

 דיזאס דאזָא אר  ןאמולטמו דינכ זאב אר גוי
 ןאנ הכ תסינ ןיא רַגמ : דינָבָשָּב אר גוי רהו

 הדנאר ןאריקפו ײאמנ םיסקַת ןאגנפרגְב אר דוכ

 אר הנהּרְב ןוגו ירֹואיִב דוכ ָהָנאָכְב אר הרש

 הכ ינאנָא וא אר דוכו ינאשופב ארוא יניבְב

 האגנָא :יזאסנ יפכמ דנשאבימ ות תשוג וא

 ות ַתַתְצו רש דהאוכ עלאט רנֿפ לֶּתְמ ות ךונ
 דַהאוּפ ות שיפ ות ָתלאדַעו דיור דַהאו ידוזְב
 :דוב דַהאֹוכ ות ָהקאפ דנואדכ לאלו רימארכ
 תַבאְגִא ארת דנואדכו דרכ יהאוכ אעד האגנָא

 ואו דֹומָנ יהאוכ התאגָתְסָאו דומרֿפ דַהאֹוב

 ג רנַא םתסה רצאה ךניא הכ תֿפג דַהאֹוכ

 אר קַח אנ ןתפנו תשנְנָא הב ןררב הראשֶאו

 אר דוכ ןאָנ ַחרַאו :ינכ רוד רוכ ןאיִמ | זַא

 ינכ רס אר ןאלילר ןאגו יׁשֹבַבְב .ןאננסרגב
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 אעק חנ איבנה היעשי באתכ

 דושכרד דַהאֹוכ יכיראת רד ות ךונ האגנָא

 :דוב דַהאֹוכ רהט לֶתָמ ות טילג יכיראתו
 ארת ןאָנ הדומנ תיאדַה השימה ארת דנוארכו

 ןאונתסאו דרכ דַהאוכ ריפ ךשכ יאה ןאכמ רַד
 גאב לֶּתָמ ותו תכאפ דַהאכ יוק אר תיאה
 דושנ םכ ׁשֵבֲא הכ בַא ָהַמֹׁשְנ ךננאמו באריס

 אר םידק יאה בארַכ ות ןאסכו : דוב יהאוכ

 יאה רד יאה סאפא ותו דומָנ דנַהאֹוכ אנְב

 תראמע ארתו תשאד יהאוכ אפ רב אר ראיסב

 יארְב אה הָנוכ ָהֶדֹננכ תַמְרַמו אה הנכר ַהָדֹננכ

 : דנא דנַהאוכ .תנובס
 ישוכו יראד האגנ תבס וַא אר דוכ יאפ רנַא

 אר תבפו ירואינ אָנְב ןמ סדקמ ןור רד אר דוכ

 ארנַאו ינאֹוכְב םַרַתְחמו דנואדכ סדקמו ישוכ
 ייאמְננ ראתפר דוכ יאה הארב התשאד םֶרָתִחַמ

 האגנַא :ייוג] אר דוכ ןאנכסו ייוננ אר דוכ ישוכו

 ןאכמ רַב אר דש יהאופ דרלתמ דנואדכ רד

 תָרדַּפ ביצנו ררכ םַהאכ ראֹוכ ןימְז ךנלב יאה
 ןאהָד הכ אריז דינארוכ םַהאֹוכ ותב אר בקעי

 : תסָא התפג ארניא דנואדכ

 א
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 ונ איבנה היעשי באתכ

 ןמ סלק לבג תראו דוב דַהאכ ןימז ךֵלאמ
 דיזארפַא רב רש דַהאוכ התפנו : דיררג דַהאֹוכ
 גנסו דזאמ איהמו דיזארֿפַא רב אר האר

 : דיראד רב ןמ םֹוק קירָט וַא אר םֶראצַמ
 תיְדבַא רד ןכאסו תַא דנלבו ילאע הכ וא אריז
 רד ןמ דיוגימ ןיננ תפא סורק וא םְלֶאְו רשאבימ
 חור הכ יסכ אב זינו םנכאס סדקמו ילאע ןאכמ
 אר ןאעצאותמ חור את דראד עצאותמו הדרספַא
 : םזאס הדנז אר ןאגרְרספא לדו םיאמְנ איחַא

 דומְנ םהאוכנ המצאכמ דַבַאְב את הכ אריז

 ןאנו אה חור אראבמ דרַכ םהאוכנ םשכ השימהו

 : דננאפר םַהְב ףעצ ןמ ָךֹוצהְב םֶדיִרָּפִא ןמ הב יאה

 פרז ארוא הדש ךאנבצנ | עמט האנג ָךבְסְב
 ָהארְב ואו םדומנ םשכ התפאס יפכמ אר דוכו

 ארוא יאה קירְמ : תֿפרְב הרינאררג ור דוכ לַד
 תיארה ארואו דאד םהאוכ אפש ארואו םדיד

 דנריג םַתאֹמ | אב הכ ינאנָאְבו ואָב הדומנ
 ָהָדנערַפָא הכ דנוארכ : דאד םהאוכ ראיסב יִלֵסַת
 רוד הכ ינאנָא רב דיוגימ תסא אה בל הרמת
 יתַמאלְס דנכידזנ הכ ינאנָא רבו דאב יֵתֹמאַלְס דנַא
 אֹמַא : דיִׁשֹכַב םהאוכ אפש אר ןאשיא ןמו דאב
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 טסק הנ ן זנ איבנה היעשי באתכ

 הנאות ימנ הכ םמאלמ יארד לֶתְמ ןארירש
 רואדגַאמ רַב ןגלו לג שיאה בָאֹו דרג םארַא
 אר ןארירש הכ דַומ ןמ !אדכ : דנשאבימ
 : תסינ יִתַמאֵלְס

U א 

 הנ. האָב

 א ןאוַאו .ראדמ גיררו ןכ דנלב אר דופ ןאוא
 ןמ םֹוקְב הדרכ דנלב אנרכ למ אר דוב
 ןאשיא ןאהאנג בקעי ןאדנאכבו אר ןאשיא ְךיִצקַת
 ב דנכלטימ ארמ ור רַה ןאשיאו :אֹמְנ םאלעֶא אר
 דנשאבימ רורסמ ןמ יאה קירט ןתסנאד ואו
 םכח הדרוָא אָגְב אר תלאדע הכ יתַמא .לִּתמ

 תלארע םאכחַא דנדומננ ךרַת אר דוֿכ יאר
 ארכְב ןתְסִג ברקת וַא הרומנ לא ןמ זַא אר
 םיתשאד החור ארָג (רנוגימו) :דנשימ רורסמ
 יתסנאדנו םידינאגנר אר שיוכ יאה ]אנו ידידנו

 אר דוכ ישוכ שױֿכ הר ור רד אמש ךנא
 ; רייאמנימ םלט וכ יאה הלַמע רבו דיבאי ימ
 דיריגימ | הזור המצאכמו עאזנ | ַתַהְגְב ךניא

 דיריג ימְנ יהור ורמַא רינזימ תרארש י יהֲמטְלְבו
 : דינאונשב ןיִלָע יָלְעַא רד אר דוֿכ ןאוָא הב
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 זנ איבנה היעשי באתכ וסק

 מנ באב

 ארניא הכ תפינ יסַכו רש פלַת לדאע ךרמ | א
 התשאד רב ףואר ןאדרמו דנארָדנב דוכ לֶד רד
 ץרעמ זַא ןאלראע הכ רנכ ימְנ רֶכַפ יסכו רנרש

 הב הכ ינאנָא :דנַשימ התשאד רב אלב ב
 לֿכאד יתַמאְלָסְב דנשאבימ ךלאס תַמאקתַסַא
 דנהאוכ ימארַא שיוכ יאה רַתְסַב רַב הרש

 ךאלָואו הרֶחאפ ןארספ יִא אמש אמַאו : תפאי
 הכי הבי: דייא / ךידזנ  אָגְניִאָב היִנאװ קסאפ

 ואב אר דוכ ןאהְר הָב רַבו דינכימ רכסמַת

 אמש איִא דייאמנימ וארד אר ןאבװ דינכימ

 רֶד הכ : ריתסינ בָּרכ ַתְַרו ןאיצע דאלוא ה
 אר ןַתׁשיוכ ובס ַתֹכרְד רַה ָךיזו אה טולב ןאיִמ
 אה ידאו רד אר לאֿפטַאו דיִרוָא ימ תַראֹרַהְב
 ןאימ רד :דייאמנימ חָבַד אה הרַכַצ ףאכש ריז
 אה ןימַה תסָא ות ביצנ ידאו יאסלמ יאה גס
 ינתפיר ָהָיִרַה זינ אהנָא יארב רשאבימ ות תַמְסְק
 אהניא וַא ןמ איִא ירינארָדֹג ידרָא ָהָידֲהו יתכיר
 ךַתְסָב עיפרו דנלב הוב רב : תפאי םַהאֹוֿכ ילָסַת
 ינאברק הדמָא רב זינ אָנָאְבּו ידרַתְסג אר דוכ
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 זסק זנ איבנה היעשי באתכ

 ח ךאגדא' אה והאבו אה רד תשפו : ידינארדנ

 יקַכְב אר דוכ הכ אריז יתשאדגאו אר דוכ

 הדַמָא רַֹו יתכאפ ףושכמ ןמ וא רג רגיד

 ןאשיאו דוכ ןאיִמ רדו ידרכ ןהפ אר דוכ ָךַתְסְב

 יתשאד תסוד אר ןאשיא ָךַתְסַב התסנ רהע
 ךוצח רד ןנוה אבו :ידיד ארנָא הכ יאג

 ידרַכ ראיכְב אר דוכ תאירטע התפר האשדאפ

 ןתשיופ הדאתפרפ רוד יאָגְב אר דוכ ןאלופְרו
 ינאלוט וַא : ידינאדרנ תספ הָיואהְב את אר
 הכ יתֿפננ אמא ירש הדנאמ רד האר ןַדוב

 וַא ספ יתפאי אר דוכ תק ינזאת תסינ דימא

 ןאפרַת הכ זא :ידינאסרנ םַהְב ףעצ תַהָג ןיא

 דאיִב אֹרַמֹו ידיזרו תַנאיִכ הכ ירש ןאסארהו

 אא ידאדַנ אג דוכ לד רד ארעא הדרואינ
 וַא ספ םרנאמנ תַכאס זינ םידק ןאמז דא ןמ

 לאמעָאו תלאדע ןמ : ידיסרֶתַנ ןמ זַא תַהְג ןיא

 רַהאֹוכנ תַעֿפנַמ ארת הכ דומָנ םַהאֹוכ ןאיִב ארת

 יאה התכודנַא ירָואימ רַב דאירפ ןוג : דאד

 מג דאב ןכילו דַהָרְב יצאלכ אדה תו
 אר אהנַא ספנו תשאד רַב דהאוכ אר אהנַא

 דָראד לכת ןַמ רַב הכרַה אֹמַא דרב דַהאוכ
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 ונ איבנה היעשי באתכ

 אשוכ : תפָא ךידזנ ןמ תְלאדֶע ןרש ףשכנמו ןמ
 ימַדָא ינו דַרוָא אָנְב ארניא הכ ינאסנַא לאחְב
 האגְנ אר תבפ הכ דדרנ ךַכַמַתמ ןיאְב הב

 אר שיוכ תפדו דנכנ תַמְרח יב ארנָא התשאד

 אב הכ יבירג ספ :דראד זאב דַב לַמַע רַה וא
 דיוגנו רנכנ םלכת רשאב הרש ןרתקמ דנואדב
 תפָא הדומנ ארג דוכ םוק וַא ארַמ דנוארכ הכ

 : םתפה ךשכ תכְרְר ןמ ךניא הכ דיוגנ םה צו

 יאה תבפ הכ יאה יצכ הראב רד דנואדכ אריז

 םראד שוכ ןמ הכ אר הָגנֲאו דנראד האגנ ארמ

 ןינָנ הנדרג ךסמתמ ןמ ַדהַעְבְו דניאמנ ראיִתְכֲא

 ןורָדנַא רדו דוכ הנאכ דד ןאְׁשיאְב הכ : דיוגימ

 א רַתְהְּב ימסַאו יראגדאי שיוכ יאה ראויד

 הכ ינארְואָנ ימסָא דאד םַהאֹוכ ןארַתְכדו ןארספ

 :הישכב םַהאֹוכ ןאשיאָב רש רַהאֹוכְנ עטקנמ

 ארוא הרש ןרתקמ דנואדכ אב הכ ינאבירנו

 התשאה תסוד אר דנואדכ ָםְסֶאו דנַיאמנ תַמְרַכ

 אר תבפ הכ ינאסכ ַהָמַה ינעַי דנוָשְב וא הְדנב

 ךהַעְבו דנזאסנ תַמְרִח יב ארנָא התשאד האנְנ

 דוכ סדק ָהוכְב אר ןאשיא :דנש ךסמֲתמ ןמ

 דוכ ָתְראבָע ָהנאכ רד אר ןאשיאו ךֶרֹוֲא םהאוכ
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 הסק .ונ איבנה היעשי באתכ

 ינתכוס יאה ינאבדקו תכאס םהאוכ ןאמדאש

 דש רַהאוכ לובק ןמ תַבְדַמ רַב ןאשיא יאבדו
 יִמאֹמְת יארְב תַדאַבְע ַהְנאכְב ןמ הנאכ אריז

 ה הכ הֹוהְי דנוארכו :רש רהאוכ ימסמ אה םֹוק

 דיוגימ תסַא לֵאָרׂשִי ןאגרש הדנאר הְדננכ עמג
 עמג ןאשיא אב אר ןארניד ןיא זא רעב הכ

 ןאשיא א הכ ינאנַא רַב הואלע דרכ .םהאוכ
 :רנַא הרש -

 ט תאנאויח :עיִמָג יֵאְו ארחצ תאנאויְח םאמְת
 י דנרוכ זא ןאנאב .הריד : רירונְבּו ךיאיִב -
 ןאגפ ןאשיא ינַמַהו דנרארנ תֿפרעמ ןאשיא עימג
 באוֿכ דננכ גנאב דננאּוה ימָנ הב רנַא: גנג

 :דנבאדימ תסוד אר ןַת55ֿ הרש זארָרו דנניבימ
 אי דנשְב ריס דננאות ימָנ הכ דנצירַה ןאגס ןיאו
 ץימָג .דנָמהַפַב דננאוַת ימְנ הכ דננאבש ןאשיאו
 ףרטב יב רַה הדרכ ליִמ דוב ַהארְב .ןאשיא
 בי (רנַוגמו) + רשאבימ שילב ךוס בלאט דו
 םיוש תפמ תארֶבְסמ זַאו םירָואיִּב בארָׁש דייאיב
 ראיסב הכלב םיטע תר וורְמָא לתַמ אררפו
 : דוב דַהאֹוכ הדאו
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 הנ איבנה היעשי באתכ בסק

 שיוכ ָתְקָשַמו תסינ ןאנ הָננֲא יארְב אר הרקנ ארֶנ ב

 שוג * דינכימ ףרצ דנכ ימָנ ריס הֶנְנָא יארְב אר

 דירוכב אר וכינ יאה זיג דיונָשְב ןמ וַא הדאד

 דוכ שוג :רָש .'דדלַתמ יהברפ זַא אמש ןאָנ את ג
 אמש ןאָג אתו דייאיִב ןמ רזנ התשאד ארפ אר

 ינאדְואְג ךהע אמש אב ןמו דיוִנְׁשַב דררג הדנז

 : תסַב םַהאֹוכ אר דוד ןימָא יאה תמחר ינעי
 סיִאְר םדינאדרג דרהאש יאומ יארב ארוא ןמ ךניא ד

 ידוב התכאנָשנ הכ אר יתמא ןאה : ףיאוט ַםָכאחו ה

 התכאנָשנ ארת הכ יתמאו דומנ יהאוכ תועד

 הכ הָוהְי ךָטאכְב דיוָד דנהאוכ ות ָךֶזַנ דנדוב

 דינמִת ארת הכ לֶאְרָשְי סוד תסָא ות יארב
 : תפָא הדומנ

 דיבלטְב .רושימ תפאי הכ ימאדאמ אר דנוארב ו

 רירש :דינאוכְב ארוא תפָא ךידזנ הכ ימאדאמו ז

 ךרת אר שיוכ ךאכפַא ראכ האנגו אר דוכ ָהאר

 יו רבו דנכ תשנ זאב דנואדכ וסבו דִיאמנ

 ַתְרָפְנִמ הכ אמ יאדכ וסבו דומְנ רַהאוכ תמחר

 הכ דוגימ דננאדכ אריז :דרכ דהאוכ םיטע

 אמש יאה קירָטו תסינ אמש ךאכפַא ןמ ךאכפַא ח

 ןימז וא ןאמסָא הכנאנָג ארז :יִנ ןמ אה קיִרַט ט
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 גסק ּונ | הנ איבנה היעשי באתכ

 קירט זַא ןמ יאה קירט ןאנְגמַה תא רַת דנלב
 דנלב אמש ךאכֿפַא וַא ןמ ךאכפַאו אמש יאה
 י ןאמסָא זַא ףרבו ןאראב הכנאננו : רשאבימ רַת

 אר ןימז הכלב .רררנ ימָנ רַב אָגנָאְבו דראבימ

 דואסימ | דנַמּורַבו רוראב ארנָא הדרכ באריס

 : דשכב ימ ןאנ אר הדנרוכו םכת אר רגנזרבו

 א דֵדרַג רדאצ םנאהְ א הכ ןמ םאלכ ןאנְגמַה
 תשנ רב דַהאוכְנ רַמַת יב ןמ ךזנ דוב דַהאוכ

 דרוָא דהאוכ אָנְב םַתתאכ הכ אר הָנֲא הכלב
 דהאוכ ןארמאכ םדאתסְרֶּפ ארנָא הָננֲא יארְבו

 בי ןוריב ינאמדאש אב אמש הכ אריז : דידרנ

 רש ריהאוב תֶיאדַה יתַמאלְס אבו תפר דיהאוכ
 םְִרַת ידאשב אמש ךוצח רד אה לַתו אה הוכ
 רנהאוכ ךתסד ארחצ ןאתכרד עימנו דומָנ דנהאוכ

 גי דהאוכ פא םַכ אגב רבו ראכ ָתכדד יאָגְב : דז

 הכ ינאדואג | תיא םסָא דננאדכ יארְבו דיור

 : דוב דַהאֹוכ רֵשנ עֶמָקְנמ

 ונ כאב

 א התשאד האגנ אר ףאצנַא דָיוגימ ןינג דנואדכו

 ְתאָנְנ ןדמָא הכ אריז .דייאמנ יראָנ אר תַלאַרָע
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 דנ איבנה היעשי באתכ <
 דנוארכ אריז : רשאבימ ות יִלַו תסַא יִמָסמ ןאהג ו

 תסַא הדנאוכ לד הדיִננרו רוגהמ ןז לתָמ ארת
 יאדכ רשאב הרש ךרַת הכ ינאוָג / ַהְנֹז דננאמו

 יהטַחְל ךַדנָאָב אדת ארז : ריונימ ארניא ותו
 עמג ארת םיטַע יאה תַמחַרְב אֹמַא םַדרַכ ְךרַת

 ׁשׁשונְב דיוגימ ות ילו דננאדכו : רומָנ םהאוב ח

 םדינאשופ יהטחַל יאֹרְב ות וַא אר דוכ יבמ

 םהאוכ תמחר ות רב ינאדואָג ןאפְחַא הב אמָא

 | : דומרפ

 דשאבימ ַחֹנ יאה בָא לּתָמ ןמ יארְב ןיא הכ אריז ט
 רגיד ראב חנ יאה בָא הכ םדרוכ םסק הכנאנְנ

 םדרוכ םסק ןאנֶנמַה רש רהאוכנ יראָג .ןימָז רב

 : םיאמננ באתע ארתו םנכנ בצג ות רַב הכ
 ךרחְתמ אה לתו רש רהאוכ ליאז אה הוכ הנָיארַה י

 דָהאּוכנ ליאז ות וא ןַמ ןאפִחֶא ןכיל דיררנ רַהאוכ
 דיררנ .דהאוכנ ְךֵרַהממ ןמ יִתַמאלְס ךהעו רש
 : דיוגימ ארניא דנכימ תמחר ות רב הכ דנואדכ

 יהתפאינ ילפת הכ הרש בֶרַמְצִמּו ָהֶדינאָננַר יִא א

 םַהאֹוכ בצנ המרס גנפ רד ארת יאה גנַפ ןמ ךניא

 :דאהְנ םהאוכ דרז תוקאי רז ארת ךאינבו דרב
 וַא אר תיאהזאורדו לעל זא ארת יאה ראנָמו בי
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 אסק הנ , דנ איבנה .היעשי באתכ
 גנכ וַא ארת ךודח ימאמתו ןאַמַרְהַב יאה גנס
 תַנארֶסָּפ עימנו :תכאס םהאוכ תַמָּיִג ןארג יאה

 אר תנארַספו תפאי דנָהאוכ םילעַת דנוארכ זַא
 תָבאַּת תלארֶע רד +: דוב דַהאוכ םיטע יתמאלס
 םַהֹו דיסרת .יהאוכנ הדנאמ רוד םלט זַאו הרש

 . דחאוכנ יכירזנ ותָבַו דנאמ יהאוכ רוד יֹגֲתּֿפְׁשֲא זא

 וט ןדָא הב הנ אֹמַא רש דנהאוכ עמנ אנאמה : דומנ

 ות ְבֵבַסְב דש עמנ ות ךֵצְב הכ ינאנָא ןמ

 ט לאגז הכ אר ירננַהֲא ןמ ךעא :דאתֿפא דנַהאֹוכ
 ןוריב דוכ .ךאכ אב .יתָלֶא הדימד שָתֶאָב אר
 יארְב אר הָדנֹנכ ךאלה זינ ןמו םדירֿפָא דרְואימ
 ות ְךֵצְב הכ יתָלֶא רה : םַדרֿפֲא ןדומנ בארל
 הב אר ינאבְז רַהו רְרב דַהאֹוכנ שיפ דש התכאס

 יהאוכ בידכַת דזיכרב ות ְךַצְב המָכאחמ יארְב

 תלאדעו רנוארכ ןאגדנב ָביִצְנ תסַא ןיא דומָנ
 : דיוגימ דנואדכ * ןמ בנאָג זַא ןאשיא
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 הנ באב

 א ָהָמַהְו דיאיִב אה בָא ךזנ ןאגְנָשַת עימָג יא

 ' דירוכבו דירַכְב .דייאיִב דיראדנ הרקנ הכ אמש

 : דיִרָכְב תַמָיְק יבו הרקנ יב אר רישו בארֶשו דייאיִב
11 nm JUD.-PERS. IL. 
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 גנ איבנה היעשי באתכ

 דנְרַבִיִמ חבד יארְב הכ יהרב לַתְמ דושגנ אר
 יב שא הדנרב םשפ ךֹונ הכ ידנפסוג ךננאמו

 א + דושגנ אר דוכ ןאהְד ןאנְנמַה תסָא ןאבְז

 הכ וא הקבט וַאו רש : התפֶרְג ירואד זַאו םֶלט

 רש עֶטקנמ ןאגְדנז ןימָז וא וא הכ דומנ רכפת

 ארוא ךבקו + דידרנ בורצמ ןמ םֹוק האנג תַהְנְבו

 אב שנדרמ וַא דעו דנדומְנ ןייֵעַת ןארירש אב

 ין ןאהָד רו דרכנ םֶלט יה .דננרה ןאדנמתלוד
 ז :דובנ יהליח
 בורצמ ארוא הכ דַמָא דנַכְפ אר דנואדכ אֹמַא

 ארוא ןאָנ ןוִג דזאס אלֲתֹמ אה דֹרַדְב הרומנ
 אר דוכ תייר האננָא כא האנג ינאברק

 תַרָכמֹו רש דַהאוכ זארד וא ָךָמעו דיד דַהאוכ

 הרמת + דוב דחאוכ רסימ וא תסד רד דנואדכ

 רַהאוכ ריסו דיד דַהאוכ אר שיוכ ןאָג תקשמ

 אר יראיסָב דוכ תַפְרעַמְב ןמ לדאע הדנבו רש

 ןאהאנג וא הכ ארח דנאדרנ דַהאֹוכ לדאע
 :המְנ דַהאוכ למַח | ןתשיוכ רַב אר ןאשיא
 םהאוכ ביִצָנ ןאגרֹוב ןאיִמ רד ארוא ןירב אב

 רַהאוכ םיסקַת ןארוַא לוז אב אר תמינגו ראד

 תכיר נרַמְב אר דוכ ןאג הכניא תַהְנְב דומנ
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 טנק דנ | גנ איבנה היעשי באתכ

 יראיסב ןאהאנגו הש בוסחמ ןאראכ אֹטכ זַאו

 תַעאּפש ןאראכ אמכ יארְבו תפְרְג דוכ רב אר

 | : דומָנ
 הנוהפאב

 א ךרד הכ יִא ארַסְּב יהָדיאונ הכ יהֶרקאע יא

 דאירֿו אמנ םנֶרַת דנלכ ןאוָאְב יהדישכנ הז

 כיב ןַז ןארספ דָוגימ דנוארכ אריז דוא רב

 המי ןאכמ : דנַא הדאיִז החוכנמ ןז ןארספ זַא
 ות יאה ןכסמ יאה הדרַפו ןאדרנ עיסו אר דוכ

 אר דוֿכ יאה באנמו ראדמ | גירְר דִושְב ןהפ

 : זאסְּב םכחמ אר תיאה ךימ הדרכ וארד

 רש יהאוכ רֵׁשַתנמ ףו תסאר ףרמְב הכ אריז

 דֹומָנ דנַהאוכ ףרצה אראה תַמא ות תיירדו

 : תכאס דנהאוכ ןוכסמ אר ןארו יאה רהשו

 י שמ ששמו רש יהאוכנ לגב הכ ארז םרַתַמ
 ָתְלאָגָכ הכנוג דידרג יהאוכנ אוסר הכ אריז

 יגויב ראעו דרכ יהאוכ שומארפ אר שיוכ ינאוג

 ה הפ אריזה הרואוהאוכנ :האיב העד אבהו

 תסָא תֹואבצ הֹוהְי ׁשֵמְסִא הכ ות ָהָדֹנֵנירֿפָא

 םאמַת יאֹדֹבְב הכ לֶאְרשי סודקו תסַא ות רהוש

 ןנ

₪ 

 "א היא האצת יכ הרטפה ןינְגמהו הנ הרטפה
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 בנ איבנה היעשי באתכ ונק

 אה תַמא יִמאמְת ָךטַנ רַד אר דוכ םודק ךעאפ

 ָתאָנְנ ןיִמְז יאה ןארכ עימו תסַא הדז אלאב
 ףורט הכ אמש יִא + דנא הדיד אראמ יאדכ אי

 ףיפשהיוש ופי: דיראנימ:הרב א: דנואדכ

 אר ךאפאנ ינו דיור ןוריב אָגניא זַאו דיוש וס

 ןתשיוכ התפר ןוריב ןָא ןאיִמ זַאו דיאמנמ סמל
 ןוריב ליִנעַהב הכ ארז = + דיזאפ רֶהאט אר ב

 הכנוג רש דיהאוכנ הנאור ןאזירגו תפר דיהאוכנ

 יאדכו דימארַכ דהאוכ אמש יור ׁשיפ הוה

 : דוב רַהאוכ אמש הקאס לֶאְרְשי
 דרכ דַהאֹוכ ראתפר לקע אב ןמ הְרנב ךנא ג
 ןאנג :דש רַהאֹוכ דנלב ראיִסָבו עיפרו ילאעו די

 תַהְג ןֶא וַא) דנדוב בגע רד ֹוַת זַא יראיָסַב הכ

 ינב וַא וא ַתַרֹוצו ןאמדרמ וַא וא ָרַמנמ חכ

 רַב ןאנגמַה :(דוב הדידרג האבַת רַתׁשיִב םַרָא ומ

 וא \ ָבָבַסְבּו דישאפ דהאוכ ראיסַב יאה תַמא

 אריז תסַב דנהאוכ אר דוכ ןאהד ןאהאשראפ

 דוב הדשנ ןאיִב ןאשיא יארב -חכ אר יאה יג

 דנהאוכ דנדוב הדינָשנ הכ אר הָגנֲאֹו דיר דנהאוכ

 | : דימהפ

156 



 זנק גנ איבנה היעשי באתכ

 ב .םאב

 א תסיכו הרומְנ קידצַה אראמ ךבַכ הכ תסיכ

 : רשאב הרש ַשַכְמ וא רב רנוארכ ךעאס הכ
 ב רד השיר ךננאמו לאהנ לֵתמ יו ךוצהְב אריז
 הנו יתוצ הנ ארוא דיור דַהאכ ךֵׁשֹכ ןימז
 רָראדנ יָטְנַמ םירגנימ ארוא ןונו רשאבימ ילאמנ
 ןאמדרַמ ךונו ראוכ : םישאב וא קאתְשמ הכ
 הכ יפכ לֶּתְמְו הדיד גנו אה םג בֶחאַצְו דודרמ
 הכ הרש ראוכו דננאׁשֹופְּב וא זַא אראה יור

 : םידרָואיַנ באסַחְב ארוא
 דרדו תַפְרְג דוב רב אראמ יאה םָג וא ןכיל
 זַא ארוא אמו דומָנ למַח .שיוכ רב אראמ אה
 ןאמג אלָתְבִמו בורצמו הרישְכ תַמָחַז ארכ בנאָנ
 ה אמ יאה ריצקת ָבֵכֵסְב הכנָא לאחו : םידרב
 ָבידֲאַו דידרַנ התפוכ אמ ןאהאנג בֵבַפְבֹו חור
 אפש אמ וא יאה םלז זַאו דַמָא יו רַב אמ יִתְמאלֶס
 ו הדש הארמנ ןאדנפסונ לֶהֶמ אמ עימָנ : םיתפאי
 דוב התׂשג רַב דוכ ָהאֹרְב אמ א יכי רַהְו םידוב

 | :דאהָנ ין רב אראמ עימִנ האנג דנוארכו

 ז דוב ןאהָד הרומְנ עצאות אֹמַא רש םולטמ וא
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 בנ ן אנ איבנה היעשי באתכ רנק

 יאדכ באתע וַאו דנוארכ ָבֵצֹג וַא ןאשיאו דנַא

 הדישָכ תמחז יִא ספ = :דנַא הרש ֹולֶמֹמ ות אב
 : בארש זַא הָנ אֹמַא הרש תֹסַמ יִאו ןנשָב ארניא

 םוק יועד רד הכ ות יאדכו הֹּוהְי ות ךנואדכ בכ

 ָהֶסאֹכ ךניא דיוגימ ןינְג דנכימ יגךאתסיא דוכ

 ות זַא אר שיוכ ָבַצֹנ הסאכ ךְרדו אר יִניגרַס

 : דימאשא יהאוכנ רגיד ךאב ארנָאו תפְרְג םהאוכ

 דניאמנימ םַתְס ות רב הכ ינאנָא תסַרְּב ארנַאו גכ

 וא את ןש םַכ דנוגימ ות ןאָנְּב הכ םראדגימ

 לְתָמו ןימז לַתְמ אר דוכ תשפ ותו םירדגב ות
 : יהתשאדג ןאיִרדו האר תַהְגְב הָגֹוכ

 בנ . באב

 דוכ ַתֹוֹוקו ןש ראדיב ןויצ יִא ןש ראדיב א

 יאָבז סאבְל םִילׁשורְי סדקמ ךהש יא שופב אר
 ךאפאנו ןותכמ אנ הכ אריז ןכ רב רד אר שיוכ

 | םילָשורי יִא :ש דהאוכנ ות לֿכאד רניד ךאב ב
 יִאְו ןיִׁשָנְב התסאכרַבו ןאשפיִב דרג וַא אר דוב

 דוכ ןדרג יאה .דנָב יהָרְׁש ריסַא הכ ןֹויִצ ךתכד

 תפמ | ךיונימ ןינָג דנואדכ ארז +: אשגב ארג

 היהאוכ הדאד הֶיִרַּפ הרקנ יבו דיתשג התכורֿפ
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 הנק בנ איבנה היעשי באתכ
 ד רַד הכ דיוגימ ןינג הָוהְי דננאדכ הכנוג : רש

 את דנרש רורפ רָצְמִב ןמ םֹוק קבאס םאיַא

 רַב רּושָא ןָא וַא דעַבו דנוש ןכאס אָגנָא רד

 ה ןָאְלַא אמַא : דנדומְנ םלט בַבֶס יב ןאשיא
 תסַא ראכ הָנ ארַמ אָגניא רד דיוגימ דנואדכ

 דנואדכו דנַא הרש ראתפְרְג "אנאגמ ןמ םוק הכ

 דנראד שלַסַת ןאשיא רַב הכ ינאנָא  דיוגימ
 תָנאהֶא ור רַה "אמיאד ןמ םאנו דננימ החיצ
 ו דנהאוכ ארמ ָםסַא ןמ םוק ןירב אֹנְב : דושימ

 םלַכַת הכ רימהֿפ דנַהאוכ ור ןָא רדו תבאנש
 : םתסה ןמ ןאה םתסה ןמ הדננכ

 ז רשבמ יאה יאפ אה הוכ רַב תסַא אביז ה

 תַראְׁשְב תארֶיְבְבו דנכימ אנ אר יתַמאָלָס הב
 הכ דיוגימ ןֹיִצְו דנכימ ארנ אר תאו דַהָדימ
 ח ןאנאב הדיד ןאוָא : דיאמנימ תַנטלַס ות יאדכ
 אב הדרכ דנלב אר דוכ ןאוא הכ תסא ות

 דנואדכ הכ יתקו אריז דניאמנימ םנרַת םַה

 :דיד דנהאוכ הניאעמ ןאשיא דנכימ תעָנְר ןֹויִצְב
 מ םַה אב דנלב ןאוָאְב םלָׁשּורְי יאה בארַכ יא

 ילָפַת אר דוכ םוק דנואדכ אריז \ דייאמנ םנרַת

 י דנואדכ :תסַא הדומנ היִדֿפ אר םִַלׁשּרו הדאד
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 אנ איבנה היעשי באתכ בנק

 םשפ לִּתַמ אר ןאשיא םרָכו דז דַהאוֿכ המאנ
 ראבָא-לא-דבַא את ןמ תלאדע אֹמַא דְרוכ דחאוכ
 : דָנאמ דהאוכ יקאב לסנ ָךעַב "אלפנ ןמ תא

 ןתשיוכו ןש ראדיב דנוארכ וזאב יִא ןש ראדיב ט
 רודו םידק םאיִא לָתַמ זאפ םבְלמ תק אב אר
 בַהְר הכ יתסינ ןָא ות איִא ו ראריב לס יאה

 אא :יתכאס חורגמ אר אֹהַדֹוַא הדומנ עטק אר

 אר םיטע ַהנל יאה בָאו אירד הכ יתסינ ןָא ות
 את יתכאס האר אר אירד יאה קמעו ידרכ ךשכ

 דנואדכ ןאגרש היִדֿפו : דנואמְנ רובע ןאגרש היפ אי
 דַמֲא דנהאוכ ןיִצְב םֹנֵרַת אב הרומְנ תשג זאב
 ינאמדאשו דוב דהאוכ ןאשיא ךס רב ינאדואנ ישוכו

 דהאוכ רארפ הלאנו םנו תפאי דנהאוכ אר ישוכו
 ; דר

 פָּפ םהָדיִמ ילֹסַה אר אמש הכ ןמ םַתסַה ןמ בי

 יפרתימ דרימימ הכ ינאסנָא וַא הכ יתסיכ ות
 :היררנ .רהאוכ האג לתָמ הכ םרָא ךספ או

 אראה ןאמסַא הכ תסת ָהְדֹנרֿפַא הכ דנואדכו גי

 יהָדֹרַכ שומארפ דאהְנ אר ןימז ךאינבו דינארָתסג

 הכ יתקו ראגמַתְס םׁשַכ זַא ור מאמת "אמיאדו

4 

 ב"י היִא םיטפוש הרטפה
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 גנק אנ איבנה היעשי באתכ

 םשפו יסרַתימ דָוָשימ איַהמ ןדרכ ךאלַה תַהְגְ
 יי אֹהָר .יוזָּב לילד ןאריסַא : תסַא אכ ראגמַתְס
 ןאשיא ןאנו דֶרֹמ דנַהאוכנ הרפח רדו דש דנַהאוכ
 וט םתסה ות יאדכ ל הוה ןמ אריז : דש דסאוכנ םכ

 הרענ ׁשְנאוִמָא את םרוָאיִמ םֹמאלַתְב אר אירד הב
 וט דוב םאלכ ןמו : תפָא ןמ םֶסֶא תֹואָבְצ הָוהְי דננז

 תסד הָיאס ךיז ארתו םתשארג ות ןאהְד רד אר

 םִיאֹמְנ סרג אה ןאמסַא את םדרכ ןאהנפ שיוכ

 ןמ םק ות הכ םיוג אר ןויצו םַהְנ ינימז ךאינבו

 : יתסַה
 אר  ןתשיופ םִלְׁשרְי יִא זגנַא רב אר .ןתשיוב
 דנואדכ תסד וא הכ יא זיכ רב התכיננַא רב

 אר יִניגרַפ הפאכ דֶרדו ידישונ ארוא ַבֵצַג הָסאכ

 ינארַסָפ ָעימָג זַא :ידימאשַא הַת את ארנָא הדישונ

 דַנכ ירָבהְר ארוא הכ תסינ יכי תסַא הדייאז הכ

 תסינ יִסַכ הָדֹומְנ תֶיְבְרִת הכ ינארספ יִמאמַת ואו |
 ות רַב אלַב וד ןיא : ריאמנ יריגתסד ארוא הכ
 רנכ םַתאֹמ ות יאֹרְב הכ תסיכ רש רהאוכ ץֶראע
 הנוגְנ ספ רישמשו טחקו תכאלהו יבארכ ינעי
 כ ַסְב התפרג ףעצ ארת ןארספ : םַהָד ילָפַת ארת
 הריבאוכ םאד רד ּוהַא למ אה הָנֹכ ַהַמַה
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 אנ,נ איבנה היעשי באתכ ק

 דנכימ תַנאָעֶא ארַמ הָוהְי דננאדכ ךניא :דִיאיִב ט

 א

 ב

 ןאשיא מַה אנאמה דואמ םולמ ארמ תסיכ ספ
 דַהאֹוכ אר ןאשיא ריב הרש סרְדְנמ תכר למ

 : דרוכ

 זאואו דפרַתימ דננאדכ זַא הכ אמש א תסיב

 ךלאפ תַמְלט רד הֹכרַה רָונָשימ ארוא ָהְרנב
 לכות הָוהְי םֶסֶאְב וא רראדנ יאָנָשְרו רשאב
 עימְג ןאה :דֵנכְב דאמָתְעֶא שיוכ יארכְבו דָיאמְנ

 לַעָשַמַב אר דוכ רמכו ריזורפַאימ שָתֶא הכ אמש
 לעשמ רדו שיוכ שָתֶא יִאנַשֹור רד דידנבימ אה
 אֹמַא דישאב ךלאפ דיִא התכורפַא דוב הכ יאה
 רד הכ ריפְר רהאוכ אֹמְשְב ןמ תסד וַא ןיא
 :ריבאוכ דיהאוכ הודנַא

 אנ באב

 ארמ דנואדכ ןאבלאמו תלאדֲע .ןאוריפ יא
 הֶרפחְבו התשג עטק ןַא זַא הכ יהָרַלְב דיִוְנָשָב

 : דינכ רַמנ דיא הרש הדנכ ןַא וַא הכ יהאנ

 דייאז אר אמש הכ הָרָׂש הבו םֶהָרְבַא דוכ ךֵדָפְב

 ארוא הכ יניח דוב רַּפנ ךִי וא אריז דייאמנ רטנ

 : םדינאדרנ ריתכ הדאד תַכְרַב ארואו םדומנ תועד
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 אנ איבנה היעשי באתכ

 ג ימאמת הדאד ילסת אר ןויצ  דנוארכ קיקחַתְ
 ןאבאיבו תסַא הדישכב יִלָסַת אר שיאה בארכ
 רנואר תַנְג ךננאמ ארוא ןומאהו ןדע לֵתמ ארוא
 דושימ תפאי ןא רד ידאשו ישוכ תפָא התכאס

 : םִנְרֶת ןאוָאו חיבסתו

 ןמְב ןמ הפיאט יִאו דייאמְנ הגות ןמְב ןמ סק יש
 רדאצ ןמ ךזנ זַא תַעירְׁש הכ אריז * דיהד שונ
 םֹוק את םנכימ רארק רַב אר דוכ ירואדו דושימ

 תסַא ךידזנ ןמ תלארע + רשְב יאָנָשְור אראה
 ירואד אראה םוק ןמ יוזאב הרש רֶהאַפ ןמ תא
 יוזאבב הרש ןמ ָךָמַתְנמ אה הריזנו דומְנ דַהאוכ
 יופב אר דוכ ןאמְׁשְג : דרָכ דנהאוכ דאמָתְעִא ןמ

 דינכ רטנ ןימז יוסב ןיאפו דיזארפַא רַב ןאמסַא

 דישאפ רַהאוֿכ םה זַא דוד לתָמ ןאמסָא הכ אריז
 שנאנכאסו דידרנ דחאוכ םֶרֵדמ ָהָמאָג לתָמ ןימזו
 דנַאב את ןמ ָתאָגְנ אמָא רֶרמ רנהאוכ ןיננמַה
 : דידרג דַהאונ ליאז ןמ תלאדעו דנאמ דהא
 הכ ימֹוק יֵאְו ריפאנשימ אר תלארע הכ אמש יא
 זַא .דיונָשָב ארמ תפָא אמש לד רד ןמ תעש

 ןאשיא . םאנשד וַאו דיסרַתַמ ןאמדרמ ָתַמְרַמ

 לֶתָמ אר ןאשיא דיב הכ אריז + דיושָמ ןאסארַה
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 לכ דנשאב ןמ רטתנמ הכ ינאנָאו םתַה
 :דידרג דנהאוכנ

 ןאריפַא אי דש התֿפָרְנ ראבְג וַא תַמינֹג אא

 דנוארכ אריז : דנדרנג הדינאהְר רַהאק ְךרַמ זַא

 דנַהאֹוכ התפְרְג ראב זַא זינ ןאריסַא דַיוגימ ןינָ

 הדינאהר השיפ םַתְס תפר א תמיננו רש

 ות ןאנמשד אב ןמ הכ ארז דידרַג דַהאֹוב

 תאָנְנ ארת ןארספ ןמו דֹומָנ םהאוכ תמואקמ

 םלפ ות רב הכ ינאנַא הבו :דאד םַהאֹוכ
 דינארוכ םהאוכ אר ןאשךוכ תשוג דניאמנ

 מאמו רש רנהאוכ תסמ בארש לֶּתָמ דוכ ןוכבו
 ַהָדנַהְד תאגְנ הָּוהְי ןמ הכ תסנאד דנהאוכ רַשב

 :םתסה בקעי רידק ות ילו ות

 3 באב

 אמש ךדאמ הָמאנ קאלט ריוגימ ןינָג דנוארב
 א תסיכ אי תפָא אנכ םדאד קאלט ארוא הכ
 ךניא .םֶתְכורַּפ ואב אר אמש הכ ןַמ ןאראגבלט

 ךדאמו דירש התכורֿפ דוכ ןאהאנג בבס אמש

 :דש הדאד קאלט אמש יאה ריצקת ָתַהְגְב אמש
 ארֶג םדרַכ אדנ ןוגו דובָנ יסָב ארֶנ םֶדמָא ןוָנ ב
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 טמק נ איבנה היעשי באתב
 האתוכ הָנַו יהְב ןמ תסד איִא ראדנ באוָג יסכ
 יתרדק ןמ רד אי דַהְר תאָגְנ דנאוָתנ הכ הרש

 אירד דוֿכ באתַעְב ךניא םַהָד יאהְר הכ תסינ
 הכ םזאסימ ןאבאיִב אראה רהנו םנכימ ךשכ אר

 ינְנָשָת זַאו דוש ןפעתמ יבָא יב וא אהנָא יִהאֹמ
 םאלפו םזאסימ סבלמ תַמְמְ אר ןאמסָא : דרב
 : םנאדרגימ ןָא ששופ אר
 הדאד ןמְב אר דימאלת ןאבז הֹוהְי דנואדכ

 םאָלַכְב אר ןאגָתסֿכ הנוגָנ הכ םנאדְב את תסַא
 שוג דנכימ ראדיב דאדמאב רה םַהָר תקַת

 : םָוְנָשָב דימאלת לֶּתִמ את דנכימ ראדיב ארמ

 ה םדרכנ תפלאכמו רדושג ארמ שוג הָוהְי דנוארכ
 ןאגְְנָב אר דוכ תשפ + םַתשגנ רב בקעְבו
 דוב יורו םדאד ןאנַכ ומ הב אר רוב ךאסכרו
 הכנוג :םדרכנ ןאהנפ ןאהד ָבָאו יאָוסר זא אר

 אוסר ספ דנכימ תנאעַא ארמ הֹוהְי דנואדכ

 נס לֶּתְמ אר רוב יור תַהְנ ןיא וא רש םהאוכנ
 :רידרנ םהאוכנ לנֿכ הכ םנאדימו םַתֹכאכ אראכ
 ח תסיכ ספ תסַא ךידונ דנכימ קירצַת ארמ הכנָא
 םיתסיאָב םה אב את דיאמְנ המצאכמ ןמ אב הכ
 ןמ .ךירונ וא .פפ דִיאמְנ יועד ןמ רב הכ תסיכו
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 | טמ איבנה היעשי באתכ ומק

 רוד יאֵנ וַא יעַב ךניא : דש דַהאֹכ דנלב בי
 יצעבו בֵרֹומ זַאו לאמש וַא יצעַבו דַמֲא דנהאוכ

 דינכ םנַרת אה ןאמסָא יִא :םיִניִס ךאיד וַא ג

 ינאמראש זאוא אה הוכ יִאְו אמנ דנו ןימז יִאְ

 דַהְריִמ יִלָפַת אר דוכ .םוק דנואדכ אריז .ריהְר
 : ריאמרפימ םחרַת דוכ ןאמולטמ רבו

 דנוארכו הדומְנ ךרַת ארמ הוה דיוגימ ןויצ אמָא די

 ריש ָהְנַב ןז איִא : תפא הדרכ שומארפ ארמ וט

 םָחַר ךספ רב הדרכ שומארפ אר דוכ הראוכ

 דננכימ שומארפ | ןאניא דִיאמנ) םחַרַת שיוב

 ךניא = : דּומְנ םהאוכנ שומארפ ארת ןמ אֹמַא וט

 ראצֶחו םדומְנ שקנ דוכ יאח תסד ףכ רַב ארת

 תנארספ : תסַא ןמ רטנ רד "אמאר תיאה ז

 בארַֿכ ארת הכ ינאנָאו רַמָא דנַהאוכ ליִנעַתְב
 :תפה הנהאוכ ןוריב ות זא דנדרכ | ןאריו)

 ןיבְב הדרכ דנלב מ רַהְב אר רוב ןאמְשג ח

 דנואדכ דיַאימ ות ךזנ הרש עמָג אהניא עימְג

 עיִמְגָב אר רוכ הכ םכק םדוכ ָתאיַחְב דינימ

 למ תכאס יהאופ םבלמ רויז לֹתַמ אהניא
 אריז : תסארָא יהאוכ אהנַָאב אר ןתשיוכ סורע טי

 ר"י היא בקע הרטפה
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 ממ איבנה היעשי באתכ

 האבַת הכ ות ןימװ ות יאה ןאריו] אה באֹרַכ

 ןאנכאפ ְתַרָּתַכ וא ות ןָאְלַא אֹמַא דוב הרש
 דנהאוכ רוד תנאגדננכ ךאלַהו דש יהאוכ גַת

 רד ידובימ דאלוא יב הכ ות ןארכַפ : דידרג
 ןאכמ ןיא תֿפג דנַהאוכ (רַד ְךִיִב) ות מס

 ןכאפ את הָדְב ייאָג ארמ תסַא גנַת ןמ יאֹרְב

 הכ תסיכ תפג יהאוכ דוכ לֶד רד ותו : םש
 הכנָא לאחו תא הדייאז ןמ יארְב אר אהניא
 םדובימ ךורתמו ןמנ אלנו דאזאנו דאלוא יב ןמ
 ןמ ךניא ראד שרורפ אר אהניא הכ תסיכ םַפ
 אגכ אהניא ספ םדוב הרש | ךרַת ייאהנַתְב

 = + דנדוב
 דוכ תפד ןמ ךנא  דיוגימ ןינְג .הָּוהְי דנואדכ

 םלעו דרכ םַהאוכ זארְר אה תַמא וב אר
 תשארפַא רָב םהאוכ אה םֶוק וסב אר שיוכ

 רנהאוכ דוכ שונא רד אר תנארספ ןאשיאו

 התשאד רב ןאשיא שוד רַב תנארתכדו דרוָא

 ות יאה אלאל ןאהאשַךאפו |: רש דנהאוכ
 דוב דנַהאוֿכ ות יאה הָיאד ןאשיא יאה הכלמו
 ארת יאפ ךאכ הדאתפא ןימוְב ור ות דמו

 הוי ןמ הכ תסנאד יהאוֿכ ותו דיסיל .דנהאוכ
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 ממ איבנה היעשי באתכ רמק

 המ באב

 האוט יאו דיונשב ןמ זַא אה המ יא = א
 םֵחַר וַא אֹרַמ דנואדכ ריהד וג רוד יאָנ וַא
 ארַמ םְסַא םֶרְראמ יאשחַא וַאו הדרכ תועד

 רישמש לתמ ארמ ןאהדְו : תסַא הדומנ .רֶכַד ב
 ןאהנפ דוכ ַתסד ָהיאכ ריז ארמ התכאכ זית
 ׁשֵנְרַת רד התכאס ילקיצ ךית ארמו תפָא הדרכ
 לֶאְרְשי יִא תֿפנ ארמו :תסַא הרומְנ יפָמ רוכ
 אר ןתשיוכ ות וַא הכ יִתסַה ןַמ ָהָדנַב ות

 תנע הכ םַתֿפֹג ןַמ אֹמַא :םַא הדומנ ריִנֹמַת ד

 לטאבו הדיאפ יב אר דוֿכ תווקו םֶדישְכ תמחז
 ןמ ַתכנו דנואדכ אב ןמ קח ןכיל םדרכ רצ

 הכ רנוארכ ןָאְלַאו : רשאבימ ןמ יארכ אב ה
 את תשְרֶס שיוכ ייגְדנב יארְב םֶתַר זַא ארמ

 רזנ לֶאְרשי אתו םרוָא זאב וא מ אר בקע
 םֵרַתְחמ דנוארכ ךטנ רדו) דיגגימ דנו עמנ ו
 דיוגימ ספ :(תסַא ןמ ווק ןמ יאדכו םתסה

 את יִׁשְב ןכ הָדְנַב הכ תסא ילילק ןיִנ ןיא
 לֵאָרְׂשִי .ןאיגאנו יֹנכ אפ רַב אר בקע טאבפַא
 םהאוכ אה תַמא ָךונ ארת הכלב ירֲֹא זאב אר
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 טמ איבנה היעשי באתכ

 : דוב יהאוכ ןמ ָתאֵגְנ ןימְז יאצקַא אתו דינאדרג

 ואָּב .רשאבימ לֵאבְׂשִי םהקו ילו הכ דנואדכ
 הורכמ אה תמא דךזנו רקחמ סור דזנ 95

 ןאהאשדאפ דיוגימ ןינְג תסַא ןאמַכאח הָדנַבו

 דנהאוכ הדגפ ןארורסו רש דנהאוכ אפ רַב הדיד

 לאָרְׂשִי סודקו תסַא ןימָא הכ דנוארכ ָבֶבֶסָב דומָ

 : תסַא הדיזגרב ארת הכ

 ארת ידנָמאצר ןאמז רד דַָוגימ ןינג דנואדכ

 םדֹרַכ תנאעֶא ארת תאנְנ ור רדו םַדומְנ תַבאְנא
 את תכאס םַהאֹוכ םוק ךהַע הדומנ טפח ארתו

 הרש בארַכ יאה ביִצָנְו יזאפ רומעַמ אר ןימְז

 ייונָב ןאריסַאבו :יאמנ םיסקַת (ןאׁשיאְב) אר

 אר ןַתְׁשוכ דנַתַמְלֿפ רד הכ ינאנָאבו דיור ןוריב
 דירנ דנהאוכ אה האר רד ןאשיאו דיזאס רַהאט

 יהוכ יאה ארחצ המה רב ןאשיא יאה עתרמו

 תרארחו דוב דנהאוכנ הנשתו הנסרג : דוב דהאוכ

 הכנָא אריז דינאסר דַהאֹוכנ ררצ ןאשיִאְב באתֿפָא

 תִיאדַה אר ןאשיא דכאד םחהרַת ןאשיא רַב

 אר ןאשיא בָא יאה המשְנ ָךזנו דרַכ דהאוכ

 דוכ יאה הוכ ימאמתו = : דומנ .דהאוכ ירַבהַר

 ןמ יאה הארו תכאס םַהֲאֹוכ אה קירט אר
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 חמ איבנה היעשי באתכ במק

 ריֵכֲאַתְב אר שיוכ בג דוכ םֶסֶא ךַטאֹכְב :ירש ט
 ות רב שױֿכ לאלנ רַמאֿבְבו תֿכאדנַא םַהאוכ
 :םזאסנ עטקנמ ארת את דרכ םַהאוכ תקפש
 הרקנ לֶּתָמ הנ אמא םתשארג לאק ארת ךניא

 תאד ךַטאכב + םדומזָא תביצמ הָרוכ רד ארתו אי
 הכ אריז םנכימ ארניא דוכ תאד ָךָמאכְב דוכ

 שיופ לאלו דש תמרחיב דיאב אג ןמ סא
 : דאד םהאוכנ ירנידב אר

 ןמ שב לֵאָרְׂשִי ןמ הרש תועד יאו בקע יִא כי
 קיקחַתְב : םַתְסַה רַכאו םתסַה לא ןמ םתסַה וא ג

 ןמ תסאר תסדו דאהְנ אר ןימָז ְךאינב ןמ תסד
 אר אהנַא הכ יתקו רינארתְסג אר אה ןאמסָא

 יגמה ספ : דנשאבימ רארק רַב םַה אב םנאוכימ די

 הכ ןאשיא וַא תסיכ דיונָשָב הרש עמָג אמש

 ארוא דנואדכ רשאב הדרכ ראבכא אר אהניא

 אָנב לָבָּב רַב אר דוכ ַתַרכַמ ספ דראדימ תפוד
 רַהאוכ דורפ ןאיִנאדלכ רב וא יוזאבו דרָוא דַהאוב

 ארואו םדנאופ ארוא ןמו םַדֹומְנ םלַכַת ןמ :דמֲא
 ןמְב :דזאס ןארמאכ אר דוכ האר את םדרוָא
 אֿפַכ רד אֹדֲתְבֲא וַא דיוָנָשָב ארניא הרש ךידזנ

 ןמ רש עקאו ןיא הכ ינאמְז ואו םֶדומְגנ םלכַת
142 

-/ 

 מ

 ט

- 

~e 



 חמ איבנה היעשי באתכ

 חוו ארמ הוהְי דנוארכ ןָאְלַאֹו םתפה אָננֲא רד
 ות ילו הכ דנוארכ : תסַא הראתסרפ אר דוכ
 יארכ הוהְי ןמ  דיוגימ ןינָג תסַא לֶאְרש םודקו

 ירַבְב דוכ את םַהֵדמ םיִלעַת אדתו םתסַה ות

 :םיאמנימ תִיאדַה יֹוִרְב דיאב הכ יהארְב ארתו
 ִתַמאֵלְס האננָא ידאדימ שוג ןמ ָךַמאוָאְב הכשאכ
 אירד נאוָמַא ךננאמ ות תלאדֶעו רחנ לִתָמ ות

 ָבְלצ ָהְרַמִתו גיר לַתָמ ות תיירד האגנָא : דובימ

 רוצה זַא וא םאנו דובימ ןַא תארד ךננאמ ות

 :דידרג ימָנ ךאלהו עטקנמ ןמ

 ריזירגב ןאיִנאדלַכ ןאיִמ זַא הרש ןוריב לָבַּב זַא
 דייאמְנ םאלעַאו ראבכַא םֹוַרַת ןאוָאְב ארניאו

 הכ רַיֹוגב התכאס עיאש ןימָז יאצקַא את ארנַאו

 :תסַא הדאד הירפ אר בקעי רוכ ַהֶדנב דנוארכ

 רד אר ןאשיא הָנ רַנַא רש דנַהאוכנ הנָשְתו

 הרכצ וַא בָא הכ אריז דָיאמנ ירבהר אה הנאריו

 דַהאֹוכ אר הרַכִצְו תכאס דַהאֹוכ יראָג ןאשיא יארב

 דיוגימ דנואדכו = : דָשוגב אה בָא את תפאבש
 : דוב דַחאּוכְנ יִתָמאלְס ןארירש יארְב הכ
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 א :דש ינאות בלא! הכ ריאשו דרב ינאות ג

ow 

 םיפקת ספ יהָרְש התסכ תיאה תַרְושַמ ינאוארפ

 הכ ינאנָאו בַכאֹוכ ןאדנב דצרו ךאלֿפַא .ןאגדננב
 דנַתסיאְב דנהְדימ ראבכַא אה האמ הנ רד

 תאָנְנ תסַא ינרש עקאו ות רַב הָננֲא וַא ארתו

 ןאשיא ׁשְתַא הרש ןב האכ לָתְמ ךניא = + דנַהְד
 תרופ וַא אר ןתשיוכ הכ דינאוס רהאוכ אר

 דוכ הכ ירגכַא ןָאו דינאהְר דנַהאֹוכנ ןַא ָהְנאבְז

 שרבארב רד הכ ישָתֶאו דנזאס םרנ ןָא ךזנ אר

 ןאשיא וַא הכ ינאנָא :דוב דַהאֹוכַנ .דננישְנב

 ינאנָאו דש דנַהאוכ ןינָג ות יארב ידישְּכ תקשמ

 דנדרכימ תַראָנְת ות אב תתיילופט וַא הב
 הכ יִסַכו דידרג דהאוכ הראוָא דוכ אגב פכרה

 : דוב דַהאוכנ דַהְר יאהר ארת

 חמ באב

 ימָסמ לֵאָרְׂשִי םאנְב הכ בקעי ןאדנאכ יא
 םסֶאְבו דיא הרש רדאצ הֶרּוהְי בָא זַאו ריִתפַה
 רד אר לֵאָרְׁשִי יארכו = דירוכימ םסק הוה
 ארניא יתסארו תקאדַצְב הַנ אֹמַא דייאמנימ

 סדקמ ךהש וַא אר ןתשיוכ הכ אריז + דיוָנָשָב ב
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 חמ איבנה היעשי באתכ

 הָוהְי ׁשֹמְסֲא הכ לֵאָבְִׂי יארכ רבו דננאוכימ
 :דנראדימ דאמַתָעֶא תפָא תֹואָבְצ

 זַאו םֵדרַכ ראבֿכַא םידק וַא אר לנַא יאה זיג
 םֵדֹומְנ םאלעַא אר אהנָא הרש רדאצ ןמ ןאהָד
 םַתֹסְנאד הבנוג :רש עקאוו םדרוָא לַמֲעְב "אָתַתְנַב

 ינאשיפו ןינהַא דנב תנדרגו יתפה לד תַבָס ות הכ

 רָבְכִמ םידק זַא ארת ןירַב אֹנְב : תסַא ןיִננְרְב ות
 םדּומְנ םאלָעא ארת עוקו וא לכקו םתבאס
 הדרוא אָנְב אר אהנָא ןמ תב הכ יוגב אדאבמ

 אר אהנַא ןמ ָהְדש התכיר םנצו הדישארַת תב

 אראה זיִנ ןיא ָהָמַה הכנוָג +: תסָא הדומרפ רמַא

 אמש איָא ספ אֹמָנ הטָהאלמ אר אהנָא ידינש
 יאה זיִג ןאמְז ןיא זַאו דרכ דיהאוכנ ףארַתְעֶא

 יפכַמ יאה זינֹו םֶדומְנ םאלָעֲא אמשְב אר הזאת

 רד הנו ןאמְז ןיא רד :דידוב התסנאדנ הכ אר

 ורָמָא זַא לבקו רש הרירֿפָא אהנָא םידק םאיא

 ןיא ךניא יוגב אדאבמ ידוב הדינשנ אר אהנא

 הניארהו הדינשנ התבלַא : םַתסְנאדימ אראה זיג
 זאב ןיא וא לבק ות ׁשֹוג התַבלַאו התסנאדנ
 תנאיכ ראיסב הכ םַתסְנאדימ אריז דוב הרשנ

 הדנאוכ יצאע (תרדאמ) םַחְר זַאו יתסַה ראכ
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 זמ , ומ איבנה היעשי באתכ חלק
 דוכ תְלאדע + דיונָשַב ארמ ריתסַה רוד תַלאֹרֲע זַא ג

 ןמ תאָנְנ דשאב ימָנ רודו םדרוא ךידזנ אר

 הכ לֶאְרְי ָתַהְגַב אר תאגְנו דומָנ דהאוכנ ריֹכָאַת
 : תֶשאלג םַהאּוֿכ ןויַצ רד תסַא ןמ לאלנ

 ןמ באב

 ךאכ רב הרש רורפ לָבָּב ךַתֹכד ָהְרכאב יא = א
 יסרב יב ןימְז רַב ןאינאדלב ךַתָכִד יִאּו ןישָנְב
 דנהאוכנ ףיטלו ןינזאנ רגיד אדת אריז .ןישנב

 ןכ דרוכ אר דֶרֶא התפרג אר סאתסד : דְנאֹוכ ב

 קאפו שכ רב אר תנמאד התשאד רב אר באקְנ

 ַתְרע :ןכ רובע אה רהנ זַא הדרכ הנהָרְב אראה ג
 ןמ רש דהאוכ רֶהאט ות אופר הרש ףשכ ות

 : דומָנ םהאוכנ תקפש ידֲחַא רב הרישְכ םאקָתְנִא
 תֹואָבְצ הָוהְי וא םֶסֶא אמ ָהֶרְנַהְר תאָנְנ אמָאו ד
 ןאמאדלכ רד יִא : רשאבימ .לֶאְרשְי .סודקו ה

 .הכ ארז | לֿכאד תַמְלטְו ןישְנב שומאכ
 רב + דָנאּוכ דנַהאוֿכנ ךלאממ ָהָכְלַמ ארת רד ו

 תַמרח יב אר שיוכ תארימו הדומנ םשב דוכ םוק
 רַב םַדֹומְנ םילסַת ות תְסְרְב אר ןאשיא הדר
 ןאריפ רַב אר דוכ ו הדרכנ תמחר ןאשיא

138 



 טלק זמ איבנה .היעשי באתכ
 ו הכלמ רַבֲאְב את יתפגו : יתכאס ןיגנס ראיסב

 ידאדנ אג דוכ לֶד רד אראה זיִנ ןיאו דוב םַהאוכ
 יֵא ןָאְלַא פפ : ידרואינ דאיִב אר אהנָא תבקאעו
 גאס ןאנימטַא רדו ירבימ רַסְב תרֶׁשֲע רד הכ
 ןמ ייוגימ דופ לָד רד הכ יִא ןנָשַב ארניא יתסַה
 םהאוכנ הניבו תסינ ירגיד ןמ זַא רו םַתסַה
 ט ןיא ספ : תסנאד םַהאֹמַנ אר ידאלוא יבו רש
 ךי רד "אֵתַתנַב ינויבו ידאלוא יב ינעי זיג וד
 רֶהֶס תְרְתַכ ךוגו אבו רש דהאוכ ץיראע ותב זר
 תַרָשָב אהנַא ות ְךאיז ײרננוסּפַא טארֿפַאו ות

 רב הכ ארז : תפאי דַהאוכ אֹלִתְסֲא ות רַב
 תסינ יסַכ ית5ג .הדומְנ דאֹמַתְעֶא דוכ ָתַרארַׁש
 הארמג ארת ות סל תַמְכָחְו דניב ארַמ הכ
 ןמ וא ריו םתפח ןכ יתפג דוכ לֶד רדו תכאס
 יהאוכנ ארנַא ןוסֿפַא הכ ייאלב םַפ :תסינ ירניד

 הכ יתנצמו רש רַהאו ץראע ות רב תסנאד

 דהאוכ ורפ ארת רש יהאוכנ רדאק ןַא עֿפדב

 ות רַב ןאהגאנ יהֲתָנאדַנ הכ יתָבאלַהְו תֿפְרנ
 דוכ רופא רד םפ : תפאי דַהאוכ אֹליתְסֲא
 תַײלופפ וַא אהנַא רד הכ שיוכ ֵֵחַכ תר
 תעֿפנמ הכ דיאש שאב םיאק יהרישב .תקשמ
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 ומ , המ איבנה .היעשי באתכ ולק
 תלארעב םאלכ ןיאו םַדרוכ םסק דוכ ָתאָדְב כ

 הכ תשנ דַהאֹוכַנ רַב התשנ רֶדאצ םנאהר א

 ןאבז רַהו רש דַהאֹוכ םָכ ןמ ׁשיפ ונאז רה

 תֿפנ דנהאוכ ארמו : דְרוכ דַהאֹוכ םסק ןמְב דכ

 וכו רשאבימ דנואדכ רד טקפ תות תלארע
 דנכאנמשכ ואְב הכ ינאגָמַהו דַמָא רנהאוכ וא

 רד לֵאָרְׂשִי יירד יִמאמְתו : דידרג דנהאוכ לג הב
 ;ררַכ דנהאוכ רכֿפ הרש הררמש לָדאע דנוארכ

 כ באב

 יאה תב הדידרג ינַחְנמ ּובְנו הרשמב ליב | א
 יאהנָא רש הדאהָנ םָיאהְבּו תאנאויַה רַב אהנָא
 ַתאנאויָח ךאבו התשנ למה ריתשארימרב אמש הכ

 הרש םַו ינָחְנמ "אעימג אהנָא : תסַא הרש ףיעַצ ב
 אהנָא וכ הכלב דינאהָר דננאוַה ימָנ אר ראב ןָא
 : דנורימ יריסַא הב

 לֵאָרְׁשִי ןאדנאכ הייקב יִמאמתו בקע ןאדנאכ יִא ג
 רַב םֶחַב וַאו הרש למַח ןמ רב ןטב וַא הכ

 ןמ אמש יריפ הב אתו :דיא הדוב ןמ ָהֶתשאד ד
 םהאוכ אר אמש ןמ תיִיָכוכְישב אתו םתסה ןאמח

 תשאר םַהאֹוכ רַב ןמו םַדירֿפָא ןמ תשאד רב
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 ומ איבנה היעשי באתכ

 הָכ אב אֹרַמ + דינאהר םַהאֹוכ הדרכ למַח מו
 לָבאקמ הַנ אב אמו דיזאסימ יואסמו היבש
 אר אלט הכ ינאנָא : םיוש הבאשמ את דייאמנימ
 ירגרז דנְננַסימ ןאזימְב אר הרקנו דנזירימ הסיכ וַא

 ספ דואסְב ןָא וַא יאָדֹכ את דננכימ ריִנַא אר

 רב ארנָא + דניאמְנימ זינ תַדאבַע הדרַכ הדנס

 ואו דנראדגימ שייאָגְבו דנַרבמ התשאד רַב שוד

 דרכ דנאות ימָנ תַכְרַה דוכ אג זַאו דתסיאימ

 ימָנ באוָג אֹמַא דנײאמנימ םַה התאגְתְסָא וא ַךונ

 : דינאהְר דַנאוָתַנ ןאשיא יגנת זַא אר ןאשיאו דהְד

 ןאיצאע יאו דיִׁשֹוכְב הנאדרמו דירוָא דאיִב ארניא

 לוא יאה יג :דייאמנ רכפת דוכ לר רד ארנָא
 רדאק ןמ ארז דירוֲא דאיִב םידק ןאמְז זַא אר

 ןמ ךיטנו םתפה אדכ תסינ ירגידו םַתסַה קלטמ

 עקאו הכ אר הָננֲאְו אֹדַתְבֲא זַא אר רכָא :יִנ

 ָהְראֹרַא הכ םיוגימו םנכימ ןאיב םידק זא הרשנ

 שיוכ תְרָסַמ ימאמתו דנאמ דַהאֹוכ רארק רַב ןמ

 קרשמ זַא אר יראכְׁש ךרמ : דרוָא םהאוכ אָגְב אר

 ןמ םנאוכימ רוד יאג זַא אר שיוכ תְרָושַמ םַהו

 םדומנ רידקתו דֶרוָא םהאוכ אַגְב התנלַאו םתפג
 הכ ןאלר תבַס יא : דינאסר םהאוכ עוקב התכלַאו
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 | המ איבנה היעשי באתכ דלק
 ןמ וא הדניִא רומא ָהֶראב רד ה דיוגימ ןינְנ

 !אה תפד לאמעַאֹו ארמ ןארַסּפו דייאמְנ לֶאוס
 םתכאפ אר ןימְז ןמ ; דייאמנ ץיופת ןַמְב ארמ בי

 ןאמסַא ןמ יאה תפד םדירֿפָא ןַא רב אר ןאסְנֶאו

 אהנָא יאה רכשל יִמאמְת ןמו דינארתסג אראה
 רב תַלאדַעְב ארוא ןמ : םדומרפ רמַא אר ג

 םַהאֹוכ תפאר אר שיאה האר יִמאמתו םתכיננַא

 אר םנאריסַא הדרכ אנב ארמ ךהש תכאס

 הנו תמיק יארְב הַנ אֹמַא דומְנ דַחאוכ דאזָא

 : דיוגימ ארניא תֹואָבְצ הֹוהְי היה יארב

 שבח ַתַראָגְתֹו רַצַמ לצאח דיוגימ ןינְג דנואדכ ד
 נ דנשאבימ רק דנלב ןאדרמ הכ אָבְס להַאו

 עבאתו דוב דנַהאוכ ות ןָא זַא הרומנ רובע ות

 ות ׁשיפו דַמָא דנהאוכ אה ריִגנז רד הרש ות

 דנהאוכ הדומְנ םאֹמֲתְלַא ות ךוװ הדש םַכ

 תסינ ירנידו תסַא ות רד ארל התנלַא תפנ
 הָרְנַהְר תאו לֵאָרִש יאדכ יִא :יִנ יאדכו ומ

 :ינכימ ןאהנפ אר דוכ הכ יתסה יִאָרכ "אניקי

 ינאנָאו דש דנהאוכ  אוסרו לכ ןאשיא ָעימָג זט
 .דנַהאֹוכ יאוסרב םַה אב דנזאסימ אה תב הכ

 דנוארפ וַא ינארואג ָתאַננְב לֵאָרְִׂי אמָא + תפר זי
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 המ איבנה היעשי באתכ

 לְגַנ דאבָא לא דַבַא אתו רש דנהאוכ יגאנ
 : דידרג דנַהאוכנ אוְסרו
 הכ תֹסַא אדכ הכ ןאמסָא ָהָדנְניָפָא הָוהְי אריז

 דומנ ראותסא ארנָאו תכאסו תשְרַס אר ןימז
 רוצמ תנוכ תַהגְב הבלב דירפאינ תַבַע ארנַא
 : תסינ ירנידו םתסה הָוהְי ןמ דיוגימ ןינָנ דומנ
 םדומְנִנ םלָכַה ךיראת ןימְז זַא ייאָג רו אֿפַכ רד
 דיבלֲמְב תנע ארמ הכ םַתֿפנ בקש ָהירדְבו
 תסאר יאה ינו םיוגימ ןבס תלאדעְב הוהְי ןמ

 תַמא זַא ןאגָׁש אהְר יִא : םִיאמָנמ ןאלעַא אר
 דיוש ךידזנ םַה אבו דייאיב הרש עמנ אה

 דנראדימ רַב אר דוכ יאה תב ְבוָג הכ ינאנַא

 דנָיאמְנימ אעד דינאהְר דַנאוָתַנ הכ יִאְרכ נו

 ןאשיא הרומנ ןאלעַא ספ : דנראדנ תַּפַרעַמ

 דניאמְנ תַרָושמ רגיד ךי אב את דירוֲא ךידזנ אר
 הרומנ ןאלעַא םידק םאיִא וַא ארניא הכ תסיכ

 ןמ הנ איִא תסָא הדרַכ ראבנַא ףלס ןאמְז וַא

 תסינ רניד יִאַרכ ןמ וא ריו םתפה הוה הכ

 : תסינ ןמ יאוסו הַדֹנַהְד תאגו לךאע יאדכ
 דײאמנ הֵנֹוֹת ןמְב ןימז יאה ןארכ מג יִא

 : תסינ ירגידו םתסַה אדכ ןמ אריז דיבאי תאַנַנו
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 המ , דמ איבנה היעשי באתכ בלק
 רו רש רדַהאוכ .רּומָעַמ דיוגימ םִלׁשּורי ַהֶראב
 רש דהאוכ אֹנְב הכ הָדוהְי יאה רהש ָהָראב

 הכנָא :תשאד םהאוכ אפ רב ארנָא יאה יבארכו

 ךשפ אר תָיאה רהנו ׁש ךשכ הכ דיוגימ הנלְב
 וא הכ דיוגימ שרופ ָהְראב רדו : תכאס םַהאוֿכ חכ

 םאמְתַא הב ארמ תְרָממ יִמאמְתו תסָא ןמ ןאבש
 אֹנְב דיוגימ םילשורי הָראב רֵדֹו  דינאפר רהאוכ

 ות ךאינב הכ לֵכַה הראב רו דש דַהאוכ
 : תשַג דַהאוכ הדאהְנ

 = ב

 המ באב

 קבחושרומו"הב ינעי שיוכ חיפמב .דנאדכ | א

 תַמא יו ךוצחב את םתפְרְג ארוא תסאר תסד

 אר ןאהאשְךאפ יאה רַמַכֹו םואס .בולגמ אראה
 םיאמנ חותפַמ יו ךוצחְב אראה רד את םיאשגב

 הכ : דיוגימ ןינֵג דושנ התסב רניד אה הזאורדו

 אנ יאה יאָנֹו דימארָכ םהאוכ ות יור שיפ ןמ

 ןיִננֵרְב יאה רדו תכאפ םהאוכ ראומַה אר ראומַה

 םהאוכ אר ןיִנַהֲא יאה דנב תשפ התסכש אר

 ותְב אר יֿפנמ ןיאוֿכו תמְלמ יאה גנו : דירב ג
 ארת הכ הֹוהְי ןמ הכ ינאדְב את דישכב םהאוכ
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 גלק המ איבנה .היעשי באתכ |
 : םשאבימ לֵאָרְׂשִי יאדכ םַא הדנאוכ תַמְסֶא הב

 לֶאְרְשָי שיוכ  הָריגרַבּו בקעי דוכ ָהֶדנב ךמאבְב
 תַמְסֶא הב ארת יתכאנשנ ארמ הכ ימאגנה

 ה ירנידו םתפה הָוהְי ןמ +: םתבאס בקלמו םדנאוכ
 םַתכַב ארת ךמכ ןמ ינ יִאְדֹכ ןמ וא רו תסינ
 ו קרשמ וַא את : יתכאנשנ ארמ הכ ימאגנה

 ידחַא ןמ יאוְס הכ דננאדב ןָא במו באתפַא

 ָהְדְנִרְוֶא דידפ :יִנ ירדו םתפה הוי ןמ תסינ
 ָהֵדננרֿפָאו יתמאלְפ ענאצ תַמְלֹט ַהָדננרֿפָאו רונ

 : םתסַה אה יג ןיא קמה ענאצ הוהְי ןמ ידב

 ךאלֿפַא את דינאראבב אלאב וַא אה ןאמסָא יא
 תאָגְנ את דֿפאכַׁשְב ןימזו רזיר ורפ אר תלאדע

 דנאױרְב םַה אב אר אהנָאו דננכ ןמנ תלאדעו

 :םַא הדירֿפָא ארניא הָוהְי ןַמ הכ אריז

 ילאֿפְס ןוָג כ עָנאצ אב הכ יסכ רַב יא
 הזוכ איִא דָיאַמְנ המצאכמ ןיִמְז יאה לאפס אב
 עונצמ אי יתכאס אר זיָנ הָנ דיגְב רגהוכְב
 : דראדנ תפד וא הכ דיגְב ות האב רד ות
 * ארונו רפמ: רובוגרפבעהכ: יפב- הבטא

 : ירַײאז הָנ הכ בו ידומְנ דילות
 אי רשאבימ ןָא ענאצו לֵאָרְׂשִי סודק הכ  רנוארכ
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 דמ איבנה היעשי באתכ

 התכורֿפַא ארנָאו דנכימ םרג אר דוכ התפר

 זאו דתסרפימ ארנָא התכאס יאדכו דופימ ןאנ

 יצעב + דנכימ הדנפ ןַא שיפ התכאס יתב ןא

 = תשוג יצעב רבו דנאזופימ שָתֶא רד ארנָא זַא
 ריס הדרכ התשְרַב אר באבכו דרוכימ התכפ

 שתא הרש םרג הו דיוגימ הדש םרנו דושימ

 שיוכ תב ינעי יאָדֹכ ןָא היקב או : םדיד אר

 תדאבָע הדרכ הדגפ ןָא ׁשיפו דואסמ אר

 תאְננ ארמ דיוגימ הדומנ אעד ןַא ךזנו דנכימ

 ימָנ ןאשיא :יתסַה ןמ יאדכ ות הכנוג הדב

 ןאשיא ןאמשְנ הכ ארז דנמהֿפ ימנו דננאד

 אר ןאשיא לְדו דננבנ את תסַא התסַב אר
 תַפְרְעַמ הדומננ כַֿפַתו : דנאמננ לקעַה את
 רד ארנָא ףצִנ דנגְב את דנראדנ יתנאטפו

 תשוגו םיתפפ ןאנ זינ שלא רַבו םיתכ ׁשֶתֲא
 ןא היקב וַא אא םַפ םידרוכ הדרכ באבכ אר

 : םייאמְנ | הדנפ תֹכרְד ַהְנַתְבו  םיזאסב יתב

 ביפ  לֶדו  דןאסימ דוכ ךארוֿכ אר רַתמְכאֿכ
 אר דוכ ןאָנ הכ דנכימ הארמג ארוא הְדרוכ

 רד איִא הכ ריאמנ ימנ רֶבַפו דינאהְר דַנאֹוֲתַנ

 : תסינ גורד ןמ תסאר תסד
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 דמ איבנה היעשי באתכ

 הבנוָג רוָא דאיִב אר אהניא לֵאָרְׂשִי יִאְו בקעי יא
 ות לֵאָרְׁשִי יִא םֵתְׁשַרְכ ארת יתסה ןמ ַהֵדנַב ות
 : רש יהאוכנ שומארפ ןמ וא יתסַה ןמ ַהֵדנַב

 אר תַנאהאנגו טיל ְךבַא לֶּתֶמ ארת יאה ריִצקַת
 תשנזאב ןמ ךונ ספ םתכאס וחַמ רבַא ךננאמ

 ןאמסַא יִא :םַא הדרכ הידֿפ ארת אריז אֹמְנ

 הדרכ ארניא דנואדכ הכ אריז דַיאמנ םנֶרִת אה

 יִאְו דירֹוַארַב דאירפ ןיִמְז יאה לֿפְסַא יֵאְו תסַא
 אהנָא רד הכ יּתֹבַרְד רה אה לנו אה הוכ
 היפ אר בקעי דנוארכ אריז דייאֹרַסְב רשאב

 דיִנמַת לֵאְרְשִי רד אר ןתשיובו תסַא הדרכ
 :דֹומָנ דַהאֹוכ

 התְׁשְרְכ םָחַר וַא ארתו תפָא ות ילו הכ דנואדכ
 אר זיִג ָהָמַהו םַתֹסַה הָוהְי ןמ דטנגימ ןינָג תסַא

 ןימזו םֶדינארֶתְסג יֵאָהֹנַתְב אראה ןאמסַא םתכאס

 ָתאיִא הכנָא : דוב הַכ ןמ אבו םדרכ ןהפ אר
 קַמָחַא אר ןארנודאנו דזאסימ לַמאב אר ןאבדאכ

 םְלֲעּו דנאדרַמרַב בקַעְב אר ןאמיכחו דנאדרנימ
 ןאנכס הכ :  דנכימ לידבַת תַלאֹהָנְב אר ןאשיא
 ָתְרְושַמו דכאדימ רארק רַב אר דוכ ןאגדנב
 רד הכ דנאפְךימ םאַננַאב אר שיוכ ןאלוסר
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 הפ :ַאיבנה -היעשי ּבאתכ = תבק

 רב ךניא :םַא הדיזגרב ארת הכ ןּודָשי יאו ג

 רב אה רהנו תכיר םהאוכ בָא  הנשַת (ןיִמז)

 תכיר םהאוכ ות ַתיְרד רַב אר דוכ חור * ךשכ

 רד ןאשיאו + ות ךאלוא רַב אר שיוכ ָתַכְרַבו ר
 יאה יו רַב דיב ןאתכְרְד לֶּתְמ אה הובס ןאיִמ

 א ןַמ הכ תפג דהאוכ יכָי : דיור דנהאוכ בא ה

 בקעי םאנֶב אר ןתשיוכ ירנידו םַתֹסַה דנואדכ ןָא

 רנואר יארב דוכ תְסַרְב ירנידו דֶנאוכ דַהאוכ

 בקלמ לֵאָרְׂשִי םאנְב אר .ןתשיוכו תש רַחאּוכ
 : תכאס רהאוכ

 הכ תֹואָבְצ הָוהְּו  לֶאְרְשי האשראפ דנואדכ ו
 םַתסַה לנַא ןמ דיוגימ ןינָנ תסַא ןאשיא ילו
 : תסינ ייאדכ ןמ וַא ריגו םתסב רַכֲא ןמו

 ןאיבו דנכ ןאלָעֲא ארנָא הכ תסיכ ןמ לתו
 םוק הכ ינאמז וַא דַהָד ביתרת ארנָאו דִיאמנ

 הדניִא יאה זיִג ספ םֵדֹומְנ רארק רַב אר םידק

 ; דניאמנְב ןאלעַא רש דַהאוכ עקאו הכ אר הֶגנָא
 םידק ןאמז וַא איִא דיִׁשאבַמ ןאסארַהו ןאסְרַת ה

 ךוהש אמש איִאו םומְננ םאלעַאו ראבֿבַא ארת
 התַבלַא תפַה ייאדכ ןמ זַא רג איִא דיתסינ מ

 ינאנַא : םפאנש ימֵנ אר ידחַאו תסינ יִהָרַבַצ ט
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 דמ איבנה היעשי באתכ

 דנלָטאב 'אעימג דנזאסימ הדישארַת יאה תב הכ
 דראדנ יהְדיאּפ רנדנפפימ ןאשיא הכ יאה זיג

 תַלאָנְכ את דננאד ימנו דנניב ימָנ ןאשיא ךוהשו

 יתב אי התכאס יִאָדֹכ הכ תסיכ + דנׁשַבְב
 עימג ךניא : דראדנ יעפנ הכ דשאב התכיר

 ןאפְנָא זַא ןארנתענו רש דנַהאוכ לג וא ןאראי
 דנַתסיִאְב הרש עמג ןאשיא עימְג ספ דנשאבימ

 אב אר ןַהֶא : דנדרַג לנו ןאסרַת םַה אב את

 דנכימ ראכ לאגד רד ארנָאו דַשארֶתיִמ השית

 שיוכ יוזאב תווק אבו רַהְריִמ תרוצ שכֶנ אבו

 דַדרנימ  תווקיב הרש הנסרג זינו דזאסימ ארנַא

 אר בג : דנאסרימ םַהְב ףעַצ הרישוננ בָאו

 ארנָא םלק אב הרישכ אר ןאמסירו דָשארֶתימ

 דזאסימ ףאצ ארנַא הדנכ אבו רנכימ ןאשְנ

 ָהיִבשב ארנָא ספ דנכימ ןאשְנ ראגרפ אבו

 הָנאֹכ רד את דזאסימ ימָרֶא לאמְנְבו ןאפנַא

 עטק דוכ יאֹרְב דאזַא יאה ורפ :דש ןכאס

 וַא אר אהנָא התפְרְג אר טולבו ןאיִדְנו דנכימ
 ראשמשו דנכימ ראיִתָבַא דוכ יארב לֵגְנג ןאתכרד
 ספ : דַהְרִיִמ ןמנ ארנָא ןאראב הדומנ סרג אר
 ןָא או דיִאיִמ ראכְב תכוס ָתַהְגְב ץיכש יארַב
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 גמ איבנה היעשי באתכ וכק .

 דנואדכ : דיאמנ רד ארנַא הכ תסיכו דומְנ םהאוכ די

 ריוגימ ןינָג תסַא לֵארש סוד אמש ילו הכ
 אר ןאשיא הַמַהו םדאתסַרֿפ לָבָבָב אמש ךֶמאֿבְב
 אר ןאיִנאדְלכו ררָוָא םהאוכ רורפ ןאיִרארַפ לת

 סודק דנואדכ ןמ :ןאשיא ָךְנו יאה יתשַב רד זינ וט

 + אמש האשךאפו לֶאְרְשי הֶדְנְניִרָפִא םתפה אמש

 יאה בָא רד יקירטו אירד רד יהאר הכ דנואדכ וט

 אה הבארע הכנַא | + דיוגימ ןינָג דזאסימ םיטע זי

 .ןאשיא רדַרְוָאיִמ ןוריב ארנַא תווקו רכשלו אה בסאו

 יפטְנמו תפאכרב דנהאוכנו דיבאוכ דנהאוכ םַה אב

 אה זיִג :רש דנהאוכ שומאֿכ הליתַפ ָלָתמ הרש ח
 רכֿפת םידק רומא רדו דירואינ ראב אר ןילוא

 ןָאו םרוָאימ דוב יונ זִנ ןמ ךנא : דייאמָנַנ טי

 תפנאר דיהאוכנ ארנָא איִא דָיָאיִמ רוהטב ןָאלַא
 רד אה רהנו ןאבאיִב רַד יהאר הכ יתפרדְב

 ןאגרג ארחצ תאנאויָה : דאד םהאוכ רארק ןומאה כ

 הכנוג דומְנ דנַהאוכ דיִנֹמַה ארמ אה נרמ רתשו

 סרואימ דוגוַב ארחצ רד אה רהנו ןאבאיִב רד בָא

 : םיאמְנ באריס אר שיוב ןאגריזגרבו דוכ םוק את

 חיבסת את םדרַכ דאָניא דוכ יארב אר םוק ןיא אכ

 ידנאוכנ ארמ בקעי יִא ות אמא : דננאוכב ארַמ בכ
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 זק דמ ,גמ איבנה היעשי באתכ

 = מ ןאדנפסוג :יִדַמָא גנַתְב ןמ וַא לֵאָרֹשִי יא ותו
 ידרואינ ןמ יאְרְב אר דוכ ִנַתכפ יאה יִנאברק

 יגדנב איאֹדַהְב ידומְננ םירכת ארַמ דוכ חיאבדבו

 דכ יָנ .: םדרואינ גנַתְב ארת רוכבְבו םדאהָנַנ ות רַב

 ַחְיאבְר ַהיִפְבו ידירכנ הרקנב ןמ תַהְגְב אר רָטעמ

 רַב וכ ןאהאֹנגְב הכלב יתכאסנ ריס ארמ שיוכ
 גנַתְב ארמ שױכ יאיאטָכְבֹו ידאהנ יגדנב ןמ

 הכ !איאטְכ דוכ ְרמאכְב הכ ןמ םתסַה ןמ : ידרוא

 םהאוכנ דאיִב ארת ןאהאנגו םתכאס ֹוחַמ ארת

 ונ המכאחמ םה אב את הדְב דאי ארַמ : דרוָא

 : יוש קיצה את רַואיִב אר דוכ ָתְנח םייאמנ

 מ ות יאה הטסאוו דנדיזרו האנג ות ןילוא ְךאדנַא
 חכ סדק ןארנְרכ ןמ ןירַב אֹנְב : דנרש יצאע ןַמְב

 תנעלב אר בקע תכאס םַהאֹוכ םארֶתְחֶא יב אר

 : רומָנ םַהאוכ םילפַת םאנשרב אר לֵאָרׂשִו

 = דמ באב
 א יִאו ֶׁשִב בקע ןמ .קדנב יא ןָאלַא אֹמַא
 ב הכ רנואדכ :םַא  הדיזגרב את הכ = לאש

 סרתמ בקעי ןמ הדנב יא דיוגימ ןינג רשאבימ
 ו



 גמ | במ איבנה היעשי באתב דכק

 לְעַתְׁשמ ףרט רַה זַא אר ןאשיא ןָאו תכיר
 אמא דינאװס אר ןאשיאו דנַתסנאדנו תכאס

 : דנדומננ רכפַת

 בכ

 בקעי יִא ות ָהְדנניִרפָא הכ דנואדכ ןָאלַאו = א
 םרַתַמ רוגימ ןינג תסַא לֵאָרְׂשִי יא ות ענאצו
 תַמְסֶא הב ארתו םדאד היפ ארת ןמ הכ אריז

 אה בא זַא ןוָנ :יתפה ןמ ןַאזַא ות ספ םדנאוכ ב

 אה רהנ זַא ןונו דוב םַהאֹ ות אב ןמ יד
 וַא ןוָגו תפְרְג דנהאוכנ ורפ ארת (ייאמנ .רובע)

 שַא .הלָעשו רש יהאוכנ התכוס יור ׁשֲתֲא ןאימ
 ות יאדכ הָוהְי ןמ אריז : דינאזוס רהאוכנ ארת

 אר רַצָמ םתפַה ות ָהָדְנַהְר תאנְנ לֵאָדְׂשִי םודק
 : םדאד ות ןֲעְב אר אֹבָכְו ׁשֵבַחו םַתֹכא ות היפ

 ןמו ידוב םֵרֿבמו אהב ןארנ ןמ מנ רב הכנוג ד
 ות ןֹועְב אר ןאמדְרמ ספ םתשאדימ תפוד ארת

 : דומָנ םַהאֹומ םילפַת ות ןאג ץוע רד אר יאו
 זא ארת תירדו םתסה ות אב ןמ הכ אריז סרתמ

 םהאוכ עמג בֶרגַמ וַא ארתו דרַא םהאוכ קרשָמ

 הכ בּונגְבו הֵדְב הכ תפג םהאוכ לאמשְב : דומָנ ו
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 גמ איבנה היעשי באתכ

 םִנאֹרַתְכרֹו רוד יאָג זַא אֹרַמ ןארפפ ןכַמ תַעְנאממ

 ארכ רה ינעי : רואיִב ןימז יאה ןארכ וַא אר

 שיוב לאלג ַתַהְגִב ארואו דש הדימאנ ןמ םסַאָב

 הכק

 ז

 ח ימֹוק :םשאב התכאסו הדומְנ רוצמ ארואו הדירֿפַא

 שונו דנַתסַה רוכ אמא דנראד םשָג הכ אר

 תַמא עיִמְג :רוַא ןוריב דנשאבימ רכ אמָא דנראד

 דַנָָא םהארפ אה הליבקו דנוש עמג םַה אב אה
 דַהָד רבכ ןיא זַא הכ תסיכ אהנָא ןאיִמ רד ספ

 דוכ ךוהש דָיאמְנ םאלָעֶא אמב אר ןילנַא ךומאו
 הדומנ עאמְתְסֶא אי דנָוש קירצַת את דנַרואיִב אר

 דיוגימ הָוהְי : תסַא תסאר ןיא הכ דננכב רארֶקא

 ךוהש םַא הדיזגרב ארוא הכ ןמ ָהְדנבו אמש הכ

 דירוַא ןאמיא ןמב התסנאד את דישאבימ ןַמ

 ייארכ ןמ וַא שיפו םתסַה וא ןמ הכ דימהַפְבו

 : רש רהאוכנ םַה ןמ וַא דעבו הרשנ רוצמ

 יהָדֹנַהְד תאָגְנ ןמ וא ריו םתסַה הָוהְי ןמ ןמ

 םאלעאו םַא הדאד תאָנְנו הדומְנ ראבֿכַא ןמ :תסינ
 תסָא הדובנ רִיֹג יאדכ אמש ןאיִמ רו הדומְנ

 ןמו .ריתסה ןמ ךוהש אמש הכ דונימ דנוארכ
 יסכו םשאבימ וא ןמ זינ ורָמָא זַאו : םתסַה אדכ

 לַָמַע ןמ * תסינ רינאהְר דנאות ןמ תסד וַא הכ
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 במ איבנה היעשי באתכ בכק

 הכ יאה .הירקו שיאה רהַשו ארהַצ = + דיִיארֶסֶב אי

 דוכ ןאוָא .דנשאב ןכאס אהנָא רד רֶרַק להַא
 זַא הדומְנ םָֹרַת עֶלָס ןאנכאסו דניאמָנ דנלב אר

 לאלג דנואדכ יארב : דננז הרענ אה הוכ הק בי

 אה הריזנ רד ארוא ָחיבסַתֹו דנָיאמנ ףיצות אר

 דָיִאיִמ  ןוהיב ראבְנ לֶתֶמ דנואדכ + דננאוֿבְב >י
 . דנאזיגנאימ רב אר שיוכ תריג יגנְג ךרמ דננאמו

 ןאנמְׁשד רַֹו דו רהאוכ הרענ הדרכ ראירֿפ

 שומאכ םידק ןאמז זַא :דומְנ דחאוכ הבל שיוב ד
 ינז לֶּתַמ ןָאְלַא םֶדומְנ יראד דוֿכ הדנאמ תָכאַסו
 םהאוכ הַא הדז םדו דז םהאוכ הרענ דיאזימ הכ

 ימאמְת הדרכ בארֿכ אראה לַתֹו אה הוכ :רישַכ וט

 אראה רהנו תכאס םהאוכ ךשכ אר אהנַא ָהאיִנ

 םהאוכ ךשכ אראה הכרבו דינאדרג םהאוכ ריאזג
 דנא התסְנאדנ הכ יהארֶב אר ןארוכו : תכאס וט

 ףראע הכ יאה קירמְב אר ןאשיא הרומְנ ירָבהַר

 שיפ אר  תַמְלט .דומנ םַהאוֿכ תֶיאדַה דנתסינ :
 םהאוכ לדבמ 'תסארְב אר גו רונְב ןאשיא
 אר ןאשיא הדרָוא אָנְּב אראה ראכ ןיא תכאס

 יאה תב רַב הכ ינאנָא :דומנ םַהאוֿבנ אהר זי

 התכיר םאנצַא הבו דנראד דאֹמַתֲעֲא הדישארת
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 במ איבנה היעשי באתכ

 בקַעְב דייאמש אמ ןאיאדכ הכ דניוגימ הרש

 : רש דנהאוכ לג ראיסב הדינאדרנרב

 את דינכ רַטנ ןארוכ יִאְו דיֹונׁשִב ןארכ יא

 רשאב רוכ ןמ ַהֵדנַב לֶּתָמ הכ תסיכ : ריניבְב
 םֵתסְרֿמ הכ ןמ לוסר למ רשאב רכ הכ תסיכו
 ךננאמ רוכו ןמ םלסמ למ רשאב רוכ הכ תסיכ

 אמא יניבימ ראיסְב יאה זיִנ : דנואדכ ַהְדנַב

 דוכ ןכיל דיאשנימ אראה שוג יראדימנ האג

 דנכַפ רוכ לדע ךֶמאֹכְב אר דנואדכ :דונש מנ
 : דיאמְנ םירכַתו םיטעת אר שיוכ תעיִרש הכ דַמָא

 עימנו דנַא הרש נאראתו תראג םוק ןאניא ןכיל
 אה [אדנֶז רדו הרש דָיַצ אה הרפח רד ןאשיא

 יהדננאהרו הרש תַראֹג ןאשיא דנַא הדיררג יפכַמ

 :הד זאב הכ דיוג ימנ יסַכֹו התשנ גאראת תסינ
 הֶנְוַתְו דַהְד שוג ןיִאְב הכ אמש ןאימ רֶד תסיכ

 הכ תסיכ | + דִונָשָב הדנִא ןאמז אב הדומנ
 םילפָת תַראַגָב אר לארי גאראתב אר בקע
 םידיורו האנג ואָּב הכ דובנ דנוארב איִא דומנ
 ךולפ דנתפאובנ וא יאה הארב ןאשיא הכנוְ
 אנב : דנדומָננ תַעאטֲא ארוא תעירְׁשֹו דניאמנ
 ןאשיא רב אר גְנֶג ָתרָשו דוכ ְבַצֹג ָתַדְח ןיִרֵב
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 במ | אמ איבנה היעשי באתכ בק
 וא הכ םיִיונָב את לבק או םינאדְב את דאד
 םאלעֶאו תפינ יהָדֹנַהְד רַבכ התַכלַא תַא תפאר
 אר אמש ןאנככ הכ תסינ םה יסכו יִנ יהָדְנַנב

 ןיא ןאה ךניא הכ םתֿפנ ןּויצ הב לוא : רַַׁשַב כ
 יהָדֹנַהְד תַראשְב םיִלָשּורְיבו (דיפר דַהאוכ) אה זיג

 ןאיִמ רדו רשנ תפאי יסַכֹו םַתסירננו : םדישכב חב

 זא וג הכ רובנ יהָדנַהְד תַרושַמ זינ ןאשיא

 ךניא :דאד דַנאוָת באג םִיאֹמִנ לאוס ןאשיא טכ
 יה .ןאשיא לאמעַאו דנַא לטאב ןאשיא ץיִמְ
 תָלאמב דאב ןאשיא ָהָׁש התכיר יאה תבו תפָא
 : תסַא

 במ באב

 םדומנ יריגתסַד ארוא הכ ןמ ַהָדֹנַב ךכא א

 ןמ תסַא דונשוכ וא וא םַנאָג הכ ןמ ָהָריזגרבו

 אר ףאצנַא את םַהָנֹמ וא רַב אר דוכ חור

 דהאוכנ דאירֿפ וא : דזאס רֶדאצ אה תַמא יארֶב ב

 ארנָאו דומנ דַהאֹוכַנ דנלב אר דוכ ןאוָאו דו
 הרש דרוכ יִנ : רינאונש רהאוכנ אה הָנוכ רד ג

 שומאפ אר ףעַצ התו תש רַהאכנ אר
 רדאצ יתסארְב אר תלאדע את תכאפ דַהאֹונ
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 אבק במ איבנה היעשי באתכ

 ד דַהאוכנ רַסכֹנמו דידרנ דהאוכנ ףיעצ וא : דנאררג

 הריזגו דַהָד רארק ןימָז רב אר ףאצְנא את רש

 ה הָוהְי אדכ : דנשאב וא תערַׁש  ָךָמַתְנמ אה

 דרכ ןהפ אר אהנָאו דירפא אראה ןאמסַא הכ

 ימוקב אר ספנו דינארַתְסג ארנָא ןיאתנו ןימזו

 רד הכ ינאנָא רב אר חורו דנשאב ןֶא רד הכ

 ו הכ ןמ + דָוגימ ןינג דַהַרמ דנַא ךלאפ ןָא

 ְתסַרֹו םַא הדנאוכ תלאדעֶב ארת םתסה הוה

 ארתו תשאד םַהאֹוכ האגְנ ארת התֿפָרְג ארת

 ז את + רינאדרג םהאוכ אה תמא ךונו םוק ךהע

 ןאדנז וַא אר ןאריסַאו ייאשנב אר ןארוכ ןאמשְנ

 ןוריב םַבְחַמ א אר תמלט רַד  ןאגדננישנו
 ח תסַא ןימה ןמ חְסֶאו םַתֹסַה הֹוהְ ןמ : ירָוא

 אר ׁשױֿכ ַשיאתסו רגיד יסכְב אר דוכ לאלו
 ט ךניא + דאד םַהאֹוכֵנ הדישארַת יאה תב הב

 ןנ יאה זִנ זַא ןמו רש עקאו ןיתסכנ ץיאקו

 אמש יָא רוב הכנָא זַא לבקו םנכימ םאלֶעָא
 : םהְדימ רבכ אהנָא וַא אר

 י רד הָננֲא יִאו דיורימ דורפ אירַהְב הכ אמש יא

 ןנ ךורפ אהנָא ןאנכאסו אה הריזנ יִא תסַא ןָא

 ןימז | יאצקַא א ארו שיאתֶסו דנואדכְב אר
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 אמ איבנה היעשי באתכ חיק

 תַרַצִנ ארת ןמ אריז פרַתַמ םיוגימ ֹותְב התֿפְרג

 לֶארְשי הָמְרְרְשו בקע םֶרַכ יא : ראד םַהאּוכ ד

- - 

 ות ילו הכ לֵאְׂשִי סודקו רנוארכ אריז סרַתַמ
 : דאד םהאוכ תַרָצנ ארת ןמ דיוגימ רשאבימ

 םַהאוכ ראד הנאדנד ֹונ זית ןודרג ארת ךניא

 יהאוכ דרוכ הדרַכ לאמ יאפ אראה הוכו תכאס
 : תכאס יהאוכ האכ למ אראה לתו דומנ
 רַב אר אהנָא דאבו דנאׁשֿפַא יהאוכ אר אהנָא

 דהאוכ הדנכארפ אר אהנָא דאב דרג התשאד

 רש יהאוכ ןאמדאש דנואדב וַא ות ןכיל תכאס

 :רומָנ יהאוכ רכֿפ לֵאָרְׂשִי סודקבו

 דנבאי ימנו דניוגימ אר בָא ןאניכסַמו ןאריקפ

 הֹוהְי הכ ןמ דושימ ךשכ יגְנָשִַת זַא ןאשיא ןאבזו

 יאדכ דומנ םהאוכ תַבאְנַא אר ןאשיא םתסה

 : דרָכ םַהאוכנ ךרת אר ןאשיא םֵתֹפַה לֶאָרׂשִ
 ידאו ןאיִמ רדו אה רהנ ךשכ יאה לַת רַב
 אר ןאבאיבו דומנ םהאוכ יראג אה המשְג אה

 בָא יאה הַמְׁשָנְב אר ךשכ ןימװ בָא ַהֹכְרַבְב

 דאזָא ןְרס ןאבאיִב רַר : תפאס םהאוכ לדבמ
 רדו תֶשאדג םַהאֹוכ אר ןותיז תכרדו םָאו םיטשו

 סרג םַה אב אר  ראנְנו גאכו רַבֹנצ ארחצ
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 אמ איבנה היעשי באתב

 רכָּפַתו דננאדבו  דנָניִבְּב את :רֹומְנ םהאוכ

 דנואדכ ָתסד הכ דניאמנ למַאַה םַה אב הדומנ
 הדומְנ ראָנא ארניא לֶאְרשי סורקו הדרכ ארניא
 דיִרָוָא שיפ אר רוכ יועד דָיוגימ דנואדכ : תסָא
 אר שיוכ ױק ןיהארב  דיוגימ בקעי האשךאפו

 רש דהאוכ עקאו הכ אר הָננֲא : דיראד הצרע

 יאה זיִנ דנָיאמְנ םאלָעֲא אמ יארְב הדרוָא ךידזנ
 את דינכ ןאיב אר אהנַא תיפיְו אר ןישיפ

 יג אי םמאדְב אר אהנָא ָךֵכֶא הדומנ .רכפַת
 אראה זו : דינאונָשָב אמב אר הדעֶא יאה
 דינכ ןאיב רש דהאוכ עקאו ןיא וַא רעב הכ

 ייוכינ יראב דינאיאדכ אמש הכ םינאדְב את

 אב הרש תּֿפַתְלמ את דירוָא אָגָב אר דב אי
 דיִתַה זינאנ אמש ךניא :םייאמָנ הטָחאלמ םַה
 ראיִתְבָא אר אמש הכרַהו תפָא יה אמש למעו
 : תסַא סגר דנכ

 דהאוכ ואו םתְכיגנא רַב לאמש זַא אר יסכ
 םסָא הכ באתפַא קרשַמ וַא אר יסָכו דַמָא

 רב לֹתָמ ןארורס רב ואְו דְנאוכ דַהאֹוכ ארַמ
 אר לג הכ ירג הוכ ךננאמו דַמֲא דַהאֹמ לג
 רבָפ אֹרָתְבֲא זא הכ תסיכ : דֹנכמ לאמיאפ
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 אמ , מ איבנה היעשי באתכ

 דרכ דנַהאוכ זאורפ באקע לתָמו תפאי דנַהאֹוב
 דנהאוכ דש דנהאוכנ התסכו דיוד  דנהאוכ

 : דידרג דנהאוכנ הדנאמרדו דימארכ

 אמ באב

 דיוש שומאכ ןמ ךוצהְב אה הריזָג יִא

 ךידמ  דננאסר םַהְב הזאת תק אה הליבקו
 המָבאחְמְב םַה אב דנָיאמְנ םלַכַת האגנָא .דנָיאיִב

 קְרשמ וא אר יסָב הכ תסיכ : םייאיִב ךידזנ

 ו יאה יאפ ָךזנ ארוא תְלאדָע הכ תכיגנא רַב

 ארואו .דנכימ םילסת וב אראה תַמא  דנאונימ

 אר ןאשיאו דנאדרגימ טֶלָסמ ןאהאשדאפ רַב
 הדנכארפ הכ האכ לָתָמּו ו ךישמשב ראבג לֶּתְמ
 ןאשיא :רומָנ רַהאוַ םילסַת יי ןאמכְב דדרגימ
 יאה יאפ אב הכ יהארב הדומְנ בקאעֶת אר
 :תשדג דַהאֹוכ יתַמאלָכְבו דוב  התפרנ דוכ

 הדרוָא אגְּו הדומָנ לַמע אריא הכ תסיכ
 ןמ תסַא הדומנ תוֲעַד אדתְבִא וא אר תאקט
 : םתסה ןמ םשאבימ ןירכָא אבו לוו הָוהְי הכ
 דנדיורְלְב ןיִמָז יאצקַאו דנדיפרַתו דנדיד אה הריזג
 אר דוֿכ הָיאפמַה םַכרַה + דנְדַמָא התסג ברקתו
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 זיק אמ איבנה היעשי באתכ

 :שאב לָר ױֵק תפג דוכ ךדארַבְבו דרַכ תַנאעֶא
 ז דנכימ לקיצ שנ אב הכנָאו אר רז ראגנ
 הְראב רדו דִיאמָנמ תֶיוקַת אר הדננז ןאדנס

 אה ךימְב ארנָאו תסַא בוֿכ הכ  דיוגימ םיחַל
 : דושנ ךרְתַתמ את דזאסימ םַכְחֹמ

 חהכ בקעי יִאְו ןמ הדנב לֶאְרְשי יא ות אמא

 : םֶהְרְבַא ןָמ תסוד תָיִרד יֵאְו םַא הדיזגרב ארת

 ט זַא ארת התֿפְרְג ןימְז יאצקא וא ארת הכ

 ות םַא התפג ותָבֹו םַא הדנאוכ שיאהנארכ

 : םַרֹומְננ ךרתו םדיזגרב ארת יתפה ןמ ַהדנב

 י ןשָמ שושמו םַתסַה ות אב ןמ הכ אריז סרתמ

 םהאוכ תַוִקַה ארת םתסַה ות יאדכ ןמ אריז

 ארתו דאד םהאוכ תנואעמ ארת התבלַאו דומנ
 : דרכ םַהאֹוכ יריגתסד דוכ תלארָע תסאר תְסרְב

 א דנראד םשכ ות רב הכ ינאנַא ָהָמַה ךניא

 ות אב הנ ינאנָו רש דנַהאוכ אסרו לג
 דנהאוכ ךאלַה הרש זנאנ | דנָיאמְנ הצראעמ
 גי דנאמנ הלָדאָנִמ ות אב הכ אר ינאנָא : דידרנ

 ות אב הכ ינאנָאו תפאי יהאוכנ הדרכ וגַתְסְג

 גי ]מ ארז : רש דנהאוכ דובאנו תסינ דננכ ג

 ארת תסאר תסד םתסה ות יאדכ הָוהְי הכ
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 מ איבנה היעשי באתכ דיק
 תמא ךניא :דאד םילעת ואָב אר תַנאטֿפ הארו ומ

 הררמש ןאוימ ראבג דגנאמו ולר הרטק לתָמ אה

 : ררארימ רב דרג לתָמ אראה הריזג ךניא דנושימ
 יארב שתאנאויַחו תסינ יפאכ םזיה תַהְגְב ןּונָבְלו וט

 : דנכ .יִמָנ תֶיאפָכ ינתכוס !נאברק

 םדע וַאו דנַא יה ו רַטְנֶב אה תמא מאמת +
 אר אדכ ספ : דנאמנימ רַתֹמַכ יו ךזנ תלאטבו ח

 וא אב אר הָבַׁש םאדכו דינכימ היבשת הָכ הב

 רוירימ אר תב רג תַעְנצ + דרכ רינאותימ רַבארַב טי

 הרקנ יאה ריגנװ רנאשופימ אֹלַמְב ארנָא רנר
 איאדַה ןיִנָג תַעאָטְתְסַא הכ יִסַכ : דזירימ שיארב כ

 ראיִתְכָא דסופ יִמָנ הכ אר יתכרד רשאב התשאדנ

 יתב את דנלטימ אר ירָהאמ ךנ תענצו רנכימ
 איִא :דואסְב וא יארב דִַשנ ָךְרַחְתִמ הכ אר אנ

 רַבַּכ אמשב אדֶתְבָא זַאו דיא .הדינשנו התסנאדנ

 הדימהפנ ןימז ךאינב זַאו תפָא הרשנ הדאד

 תסָא התפַשְנ ןימז הרכ רב הכ תסא וא :דיא בכ

 ןאמסַא הכ תֶסּוא דנשאבימ ךלמ לַּתַמ שנאנָכאסו
 לְתִמ אר אהנָאו דנארֶתסנימ הדרפ לתַמ אראה

 אר ןארימַא הכ : דנכימ ןהַפ תנוכס ּתַהְגְב המיֿכ כ

 ךננאמ אר ןאהג ןארואדו דנאדרגמ אשאל
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 מ איבנה היעשי באתכ

 התשאכו .הרשנ פרג זונה : דזאפימ תלאטב

 השיר ןימז רד ונַה אהנַא ָהְנתו דנַא הדידרננ

 הדרמזפו דמדימ אהנָא רב טקפ הכ תסַא הדזנ

 : ריאברימ האכ לֶּתַמ אר אהנָא דאב דרגו דנוָשימ
 יואסמ יו אב את דינכימ היבשת הָכ הב ארַמ ספ

 ןיילעב אר דוכ ןאמשנ = + דיוגימ סודק םשאב

 אר אהניא הכ תסיכ דיניבְב התשארפַא רַב

 הראמשְב אר אהניא כשל הכ תסיכו דירֿפָא
 א דנאוכימ םאנְב אר אהנָא עימג הדרוָא ןוריב

 אהנָא א יכָי יו יִאנאות תמפע או תווק תֹרתַכ
 : דש דהאוכנ םג

 ייוגימ ארְג לֵאָרְׂשִי יִאו ינכימ רֶבָּפ ארְג בקע יא
 ןמ יאדכו תסַא יפכמ דננאדכ וא ןמ ָהאר

 איא :תסַא הדאד תסד א ארמ ףאצנא

 הָוהְי ידַמרַכ יאדכ הכ יהָרינשנו התסנאדנ

 ימָנ התסַנו הדנאמ רד ןימז יאצקַא ָהְדננרַֿפָא

 ןאפיעצ : דרכ ןאוַתנ ץחפת ארוא ָםהַפו דש

 הדאיז תררק אר ןאנאותאנו רַׁשֹכבִמ תווק אר

 הדנאמ רד םַה ןאנאוג יִתַח : דיאמנימ אטע

 אֹמַא : דנתפאימ ילֹכְב ןאעאגשו דנררגימ התסו
 הזאת תווק דנשאבימ דנואדכ ְָךָמַתְנִמ הכ ינאנַא
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 מ איבנה היעשי באתכ ביק

 מ פאב

 יאדכ ריהְר ילֹסַת ארמ םוק דיהד ילפַת | א
 דייוג םילׁשּוריְב יא .לָר ןאנבס | + דיוגימ אמש ב

 הרש םאמת וא ךאהתנַא הכ רינכ אדְנ ארואו
 דנוארכ תפד וַאו הדידרנ הדיזרמַא יו האנג

 :תסַא התפאי ןאדנג וד שנאהאנג מאמת יאֹרְב

 אר דנואדכ האר ןאבאיב רד יִהָדְנֹנכ אְֵנ יאדָצ ג
 ארחצ רד אמ יארכ יארְב יקירָטו דיזאס איהמ

 רַהְו התשארפא רב הרד רַה : דייאמנ תפאר ד
 אנו תסאר אה יגכו דש דהאוכ תספ ילתו הוכ

 דנואדכ לאלגו :דידרג דאוכ ראומה אה יראומה ה

 םַה אב ארנָא רָשַב יִמאמת התשנ ףושכמ

 ארניא דנואדכ ןאהָד הכ ארז דיד דנַהאֹוכ

 | : תסא התפנ

 אדנ אר יג הָנ תפג יו ןכ אֹדָנ דיוגימ יפתאה ו

 שא יִאָבז יגַמַהו תסַא האיג רב מאמת םנכ
 דושימ הררמזפ שלגו ךשב האיג : ארחצ לג לָתִמ +

 התַנלַא דושימ הרימד ןָא רַב דנואדפ הָכַפַנ אריז
 לגו רש ךשכ האיג | + דנֶתסַה האיג ןאמררמ ח

 ןנחתאו הרטפה
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 גיק מ איבנה היעשי באתכ

 דַבָא את אמ יאדב םאלַכ ןכיל דידרג :הדרמופ
 : דנאמ רַהאוֿכ ראֹותְסא דאבָא לא

 יִא רַב דנלב ַהוכב יהָדִמ תראְׁשְב הב ןויצ יא
 אב אר תואוָא יהָדמ תראשב הכ םִילָשּורי יִא
 רהְׁשְבו םרַתַמֹו ןכ דנלב ארנָא ןכ דנלב תק
 :תסַא אמש ןואדכ ןאה הכ וגב הֶרּוהְי יאה
 ו .יוזאבו דיאימ .תַווק אב הוה דנואדכ ךניא

 אב וא ָתַרנא ךא .רָיאַמְנִמ ינארמכח שיארב
 א ןא =: דָיִאימ וא יור שיפ ו  תבוקעו תסַא יו

 יוזאבבו רינארָנ דהאוכ אר דוכ ָהְלִג ןאבש לֶתְמ
 דהאוכ שיוכ שואב הדרכ עמג אראח הרב דוכ

 דהא יִרָבהַר תמַיאלמב אר ןאגרְנהְר רישו תפר
 : ררכ
 הדומִיֿפ דוכ תסד ףֵכְב אראה בָא הכ תסיכ

 ןיִמז ךאבגו הדרַכ הזאדנַא בגו אב אר ךאלֿפַאו
 ןאפק הב אראה הוכו הדינאנגג לכ רַד אר
 הכ תסיכ : תַא הדומנ ו וזארֶתְב אראה לתו
 הדוב וא ךישמ אי הדאד ןונאק אר דנואדכ חור

 תַרְושַמ הָכ וַא וא :רָשאב הדאד םיִלעַה ארוא
 אר יתפאר קירטו רַשכַב םהֿפ ֹואְב את תסאוכ

 תומא תֿפעמ ארוא הכ תסיכו דתמאיִב ואב
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 טל , חל איבנה היעשי באתכ ןק
 הב ינאנָאו דנאוכימנ חיבפת ארת תמו דָיַוגיִמְנ

 ראו דימא ות ִתְנאמַא הב דנוְרימ ורפ הרפחְב

 דמַח ארת הכ דננאגדנז דננאגדנז : דנשאב ימָנ טי

 ןארַסַפְב ןארדפ םיוגימ זורמָא ןמ הכ ןאנָג דניוגימ

 ַתַהְנְב דנוארכ : דאד דנַהאוכ םיִלעַת ארת !תסאר כ
 רד אר םיאה דורס ספ תסַא רצאה ןמ ָתאננ

 דנואדכ ָהְנאכ רד דוכ ךמע יאה ר יִמאמת

 : רייארס םיהאוכ

 דיריגב ריִננַא וַא יצרכ הכ דוב התפג הָיְעָשְיַו אכ

 : תפאי דַהאֹוכ אפש הכ ריִהָנְב למד רב ארנָא

 דנואדכ ַהנאכב הכ יתמאלע דוב התפג הֶיקזְו בכ

 : תפיִג דַמַא םַהאֹוכ רב

 טל באב

 לָבָּב האשראפ ןֶדאְלַּב ְְּראֹרְמ ןאמז ןָא רד = א
 הרינָש אריז דאתסרפ הָיקח ךונ יהיִרְחְו יבותכמ

 : תסַא התפאי תַהְצֹו הרש ראמיב הכ רוב

 דוכ ןיאזכ הנאכ הרש רורסמ ןאשיא זַא הָיִקְזִחו ב

 םאמתו רטעמ ןגורו תאירמעו אלטו הרקנ זַא אר
 ןואזכ רד הכ אר הָג רַהו שיוכ ָהחלסַא ָהְנאכ
 הנאכ רדו דאד ןאשנ ןאשיאָב רשימ תפאי וא
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 איק טל איבנה היעשי באתב

 הָיִקִח הכ רובנ יזיָנ שַתָכְלְמִמ ימאמֶת רדו שא

 ו דזנ יבנ הָיעְשְיש ספ : דאדנ ןאשְנ ןאשיאָב ארנָא

 ןאמררַמ ןיא , תפג ארו הדמָא האשדאפ היַקְזַ

 תפג הָיִקְזַח דנדַמָא אגכ זַא ות ךזנו דנתפג הָנ

 ד וא : דנדַמִא ןמ ךונ לָבָב א ינעָי רוד יאְנ זַא

 הָנֹרַה תפג הָיִקְזח דנדיד הָג ות ָהְנאכ רד תפג

 ןמ ןיאזכ רד זיו דנדיד תסַא ןמ ָהְנאכ רד

 הב השי ספ :םדאדנ ןאשנ ןאשיִאְב הכ תסינ

 ו ךניא :ונׁשַב אר תֹואָבְצ הָוהְי םאלַכ תפג הָיְקְוִח
 תסַא ות ָהנאכ רד הָנֹרַה הכ דִיִאימ אה זור

 דנַא הדרכ הריכַד זורְמָא את תנאררפ הָגנֲא

 הכ דיוגימ דנאדכו רש דַהאוכ הדרב לַבָּבְב
 ז זַא יצעבו :רָנאמ דהאוכנ יקאב אהנָא זַא יזִג

 אר ןאשיאו דנָיִא דידפ ות וַא הכ אר תַנאֹרַסֿפ

 ָהאשראפ רצק רדו תפְרְג דנהאוכ יאמְנ דילות

 ה הב הָיִקחה |: רש דנהאוכ ארס הנאו לבב
 תא וכינ יתפג הכ דנוארב םאלכ תפג השי

 ןאמַאו יתמאלָפ ןמ םאיִא רד הניארה תפג רנידו
 : דוב דהאוכ
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 חל איבנה היעשי באתכ הק

 הב ות ָךוצהְב הנוגג הכ ירוֲא דאיב הבניא

 רד הננֲאו םַא הדומנ ךולפ לָמאכ לֶרְבֹו תַנאֹמַא
 ספ םַא הדרנָא אֵגְב תסַא הדוב דנספ ות ךַטנ

 :תסירגְב ראז ראז היקְזַ

 ןרב :תֿפנ הרש לןאנ העְׁשִי רב דנואדכ םאלכו ה ד
 דיוגימ ןינָג דָוָּד תַררפ יאדכ הָוהְי וגָב הָיְקְזח הָבו

 ךניא םדיד אר תיאה ךשאו םדינש ארת יאעד

 ארתו : םדוזפא לאס הדזנאפ ות יאה זר רַב ןַמ
 םַהאֹוכ רושא האשראפ תסד זַא אר רהש ןיאו

 : דומְנ םהאוכ תיאמח אר רהַש ןיאו דינאהר

 םאלַכ ןיא דנואדכ הכ דננאדכ בנאג זַא תמאלעו
 ;תסַא ןיא דוא דהאוכ אָנְב תסַא התפג הכ אר

 תעאס רַב באתפַא זַא הכ יתאָגְרִד הָיאס ךניא

 בקעֶב הָנֹרד הד תסַא התפר ןייאפ זחֶא יִבאתפַא
 רַב הכ יתאְגרד וא באתפא ספ םנאדרגימ רב

 הגרד הד דוב התפר ןײאפ יבאתפַא תַעאפ

 | : תשגרב

 ראמיב הכ יתקו הָדּוהְי האשדאפ הָיִקְזִח בותכמ

 ךניא םתפג ןמ :תפאי אפש שיראמיב וַאו רש ו

 זַאו םורימ הינאה יאה רדְב דוכ םאיִא יזוריפ רד

 דננאדכ םתפג :םושימ םורחמ דוכ יאה לאס היקב א
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 חל איבנה היעשי באתכ

 ןימז רד אר דנואדכ םִיאמָנ ימנ הדהאשמ אר

 אנפ םלאע ןאנכאפ אב ןמ דיר םהאוכנ ןאגדנז

 הדנכ ןמ הנאכ : דיד םהאוננ רגיד אר ןאסְנָא

 לַתַמ * רש הדרב ןמ זַא ןאבש המי לָּתְמּו דידרנ

 דְרֹונ וַא ארמ וא * םדיִניפ אר דוכ ךָמע גאסנ

 :דרכ יהאוכ םאמת ארמ בשו זור * דירב דהאוכ

 ןיננמה ריש לֵתָמ םיִשְכ ראֿמֲתְנַא חבצ את
 אֹרַמ בֵׁשו ור דנָכשימ אר םיאה ןאוכתסא יִמאַמְת

 ךיִג ךיג הכ ךּותסרפ לֶהֶמ + דרב יהאוכ םאמת
 םנכימ הלאנ התכאפ ךננאמו םיאמנימ אדצ דנכימ

 יא .דושימ ךיעַצ אלאבְב ןַתסירגְנ וא םנאמשְנו
 םַגְב הג : שאב ןמ ליפכ םַתסַה יגנַת רד דנואדב
 תסא הדרכ וא ךוכו תסַא התפג ןמְב וא הבנוג

 םנאָג יֿכלַת בבכְב אר דוכ יאה לאס יִמאמְת
 אה זיִג ןיאב דנוארכ יִא +: תפר םהאוכ התסהַא

 ור תאיח בו אהניאָבְו דננכימ תסוז ןאמדרַמ

 הדנז ארמו הדב אפש אֹרַמ ספ רשאבימ ןַמ

 יתֹמאלְס תעאב ןמ תכַס יִבלַת ךנא + ראד האננ

 תכאלַה ָהאָנ וַא אר םנאָג ףטל האר וַא רש ןמ
 תשפ הב אר םנאהאנג ימאמת הכ אריז ידָרוַא רַב

 רמח ארת היואה הכ אריז : יתכאדנַא דוכ ר
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 ול איבנה היעשי באתכ 4

 ןמנ זַא לבק הֶעְרֶזמ לַּתְמו םאב תשופ ףלעו

 גורכו ארת ןַתסְׁשְנ ןמ אמא : דנַדידרַג שנדרכ חב

 : םנאדימ יראד ןמ רַב הכ אר יימשכו תלוכדו
 ןמ ׁשֹוגב ות ךורג יראד ןמְב הכ ימשָכ הבנוָג טכ

 יניִבב אר דוכ ָראהַמ ןירב אֹנְב תסַא הדמָא רַב
 ארת התשאדג תיאה בלב אר דוכ םאגלו ות
 תמאלעו : רינאדרג םַהאֹוכ רַב יהָרַמָא הכ יהארַב ל

 דופ הָלּג לאסמָא הכ דוב דַהאוכ ןיא ות יאֹרב
 דרב ןָא וַא הָננֲא םווד לאפו דרוכ דיהאוכ ור

 אה ןאתסכאתו דיורָרְבֹו דיראכְב םּווְס לאס רדו

 יהיקבו = :דירוכְב אר אהנָא המ הדומנ םרַנ אל

 רניד ראב דש ראגתסַר הָרּוהְי ןאדנאכ וַא הכ
 דגהאוכ הוימ אלאבבו ד דנהאוכ השיר ןייאפב

 ןאראגתסרו םִיִלָשּורְי זַא יהיקִב הכ ארז :דרַנָא בל

 הֹוהְי ָתַריֹג דמֲא דנהאוכ ןוריב ןויצ ַהוכ א

 ןירב אֹנְב : דָא דהאוכ אָגָב ארניא תֹואָבְצ

 דיוגימ ןינְג רושא האשְראפ ָהְראב רד דנוארכ

 רית אָגניִאְבו דש דהאוכנ לפאר רהש ןיִאְב הכ

 רהאוכנ רפס אב שלבאקמ רדו תכאדנַא דַהאוכנ
 : תשארפַא רַהאוכנ רַב וא שיפ רַד קינְגְנִמו דַמָא

 דַהאֹוכ רַב ןאמַהְב תסַא הדַמָא הכ יהאר הב דל
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 זק חל ,ול איבנה היעשי באתכ
 דנוארכ רש רַהאוְנ לכאד רהש ןיאבו תשנ

 הל תיאמַה אר רהַׁש ןיא הכ ארז : דיוגימ ארניא
 רוד .שיוכ הָדְנַב ְךָטאכְבּו דוכ ְךמאֹכְב הדרכ

 : דאד םהאוכ תאְנְנ ארנָא

 ול דאתשהו דַצ הדמָא ןוריב דנואדכ ָהֶתשְרַפ ספ

 ןאדאדמאבו דז אר רושֶא יודרא זַא רפנ ראזַה גנפו

 יאה שאל אהנַא עימנ ךניא דנַתסאֿכ רַב ןנ

 ול הדרַכ גוכ רּוׁשַא האשךאפ ביִרֲחְנַסו :דנדוב הדרמ

 : דש ןָכאס הֶוְנִנ רד התשנרבו דידרג הנאוכ

 חל ךרֶסְנ שיוכ יאדכ ָהנאכ רד וא ןוָג הכ רש עקאוו

 ארוא ראשו ְךֶלֶפְרַא שנארספ דרכימ תדאבע

 דנדרַכ רארפ טְרָרֲא ןימזב ןאשיאו דנדז רישמָשְב

 : דומָנ תנמלס ׁשיאַגְב ןּיַחְרַסָא שס

 חל באב
 א דש תֹומְב ףרשמו ראמיב הָיִקוַח םאיִא ןַא רד

 ' תפג ארוא הדַמָא יו ךזנ יבָנ ןומָאְֶּב היעָשיו

 ןיבְב אר דוכ ָהנאכ ךראדת דיוגימ ןינָג דנואדכ

 ב האננָא : דנאמ יהאוכנ הדנזו ירימימ הכ אריז

 ךזנ הדינאדרגרַב ראויד יוסב אר דוכ יור הָיקְזח

 ג יעדַתְסמ דנואדכ יִא תפגו : דומנ אעד דנואדכ
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 ול איבנה היעשי .באתכ

 הדַמֲא רד דנואדכ הנאכב הָיְקְזִחו * דָנאוכ ארנָא

 רזנ הָיְקְוַחו : דרַכ ןהַפ דנוארכ ָךוצחב ארנָא

 יאדכ תֹואָבִצ הָוהְי יִא : תפג הדרַכ אעד רנואדכ

 הכ ות יאַמְנמ סולג םיִבְרְּכ רַב הכ לֵארׂשי
 יתפה אדכ ןאהג ךלאממ מאמת רַב יאהנַתְב
 דנואדכ יא :יהָדירֿפַא אר ןימת ןאמסָא ותו

 דנוארכ יֵאְו נֵׁשְב התפרנ ארפ אר דוכ שו

 ביִרָחְנַכ ןאנכס ָהָמַהו ןיבב הדושג אר דוכ ןאמשְנ

 הדאתסרֿפ יח יאדכ ןדומְנ תנאהַא תַהְנְּב הכ אר

 תסא תסאר דנואדכ ֶּ יִא | + אמְנ עאמָתְסֶא תסַא

 ןאשיא ןימ ךלאממ הָמַה רושַא ןאהאשךאפ הכ

 שַתֶאְב אר ןאשיא ןאיאדכו ; הדרכ בארכ אר

 הכלב דנדובנ אדכ הכ ארז דנא התכארנַא
 בבס ןיאְב ספ גנסו בוָנ וַא ןאפְנַא תפד ָהתכאס

 הֹוהְי יִא לאח ספ : רנַתבאפ האֹבַת אר אהנָא
 את הד יאָהְר וא ָתפד וַא אראמ אמ יאדכב

 הָיהְי האנַת ות הכ דננארב ןאהָנ ךלאממ עימג
 : יתסה

 תפג הדאתפרפ הָיִקְוה ךזנ ץֹומַאדְב היַעַׁשִי ספ

 ָהְראב רד הכנוָג דיוגימ ןינְג לֵאָרׂשִי יאדכ הוה
 : ידומְנ אעד ןמ ךמ רושא האשְראפ ביִרֵחְנַס
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 הק ול איבנה היעשי באתכ
 בכ ןיא התפג שא הראב רד דנואדכ הכ ימאלכ

 הדרמַש ריקַח ארת ןֹויצ ךתכד הרָאב ןֶא * תסַא

 דוכ כ םילשּורי ךַתכדו תפָא הדומנ אזהַתְסֶא
 ארוא הכ תסיכ :תסַא הדינאבנג ֹותְב אר

 י) רב הכ תסיכו יהתפג רפכ הדרכ תנאהא

 ןילעב אר דוכ ןאמְׁשְנ הדרַכ דנלב זאוָא
 הטסאוב + תסינ לֵאָרְׂש פודק רגמ יהֶתשארפַא
 יהתפג הדרכ תנאהא אר דנואדכ תנאנדנב

 אה הוכ יִרְנלב רב דוכ יאה הבארע תַכּתַכְב
 ורס ןירת דנלבו םַא הדַמֲא ר ןונָבל ףארטַאבו
 עמק אר שיאה רַבְנַצ ןירַתְהַבו ׁשֵדאֹוֲא יאה
 שנאתסוב ןאתסִתּכַרַרְו שיאצקַא ידנלבְב הדומנ
 םרישונ בָא הדו הרפח ןמו : םַא הרש לפאר
 ךשכ אר רֶצָמ יאה רהנ יִמאמְת דוכ יאפ ףכְבו

 א ארניא ןמ הכ יהרינשנ אא : דרכ םהאוכ

 תכוצ םידק אא זַאו םַא הדרכ לס ןאמז
 את םַא הררָוָא עקוב ארנָא ןָאְלַאו םַא הדאד

 אר ראד ראה יאה רהשו הדַמָא רֹוהטְב ות
 : יזאס לַדַנמ .ןארװ יאה הדותב הָדֹומְנ בארכ
 הדוב תנֹוכ םַכ אהנַא ןאנכאפ תֶהְג ןיא א

 זבפ האיגו ארחצ ףלע לַתָמ דנדש לגו ןאפרת
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 ול איבנה היעשי באתב בק

 ול באב
 ארניא האשדאפ הָּיִקַח ןוָנ הכ רש עקאוו א

 הדישופ סאלַפו הדז ךאנ אר דופ סאבל דינש
 הנאכ ךמאנ םיִקְלֲאֹו : רש לֿכאד דנואדכ ָהְנאֿפְב :

 סאלַפְנ סבלמ אר הנהכ ךיאשמו בָתאכ יאָנְבׁש
 רנתפג וו :  ראתסרפ יבנ ץֹומֲאב העי ךוננ

 בידאתו יגנת ןור זורמָא הכ דיוגימ ןינָג .הָיקזח

 הדיפְר םֶחְר ָתַפב ןארַסָפ הכ אריז תסַא תנאהָאו

 תיאדכ הֹוהְי דיאש : תסינ ןדייאז תוּוקו דנַא ד

 רֵׁשֲא האשךאפ שיאקַא הכ אר הקָשְבִר ןאנכס

 הדאתסרפ יַה יאדכ ןֶדומָנ תַנאהֲא יארָב ארוא

 הדינש תַיאדכ הָוהְי הכ אר ינאנכסו דוב תסַא

 תפאי הכ יהָיְקְב יארְב ספ דָיאמְנ ךיבֹות תסַא

 האשדאפ הֶיְקְזַה ןאגְדנַו : אמְנ ערצת דנושימ ה

 יאקָאְב תפג ןאשיִאְב הִיֲעַׁשו : דנדַמָא הָיִעָשי ךזנ ו

 ינאנכס זַא ריאמרֿפימ ןינג הוהְי הכ דייוג ןינָג דוב

 ןאדְב ארמ רושא האשְךאפ ןאגָדְנַב הכ ידינָש הכ

 רַב יחור אנאמה :םֹרַתַמ דנַא התֿפנ רפכ אה ו

 דוכ תיאלוב  הדינש ירַַכ הכ םַתסְרֿפמ וא
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 ול איבנה היעשי באתכ

 רישמָשַב שרוכ ַתיאלְו רד ארואו תשנ רַב דַהאוכ
 : תכאס םַהאֹוכ ךאלַה
 ח אר רּושָא האשְךאפ הדרַכ תַענארמ הֶקָשְבִר ספ

 דוב הדינש אריז דרכימ גְנִג הָנְבְל אב הכ תפאי
 ט ַָהְראב רד ואְו : תסַא הדרכ ןוכ ׁשיִבָּל וא הכ
 תַהְגִב הכ דינָש ירֵבַכ שופ האשְךאפ הָקַהְרִּת

 ארניא ןוג ספ תפָא הדמָא ןוריב ות אב .הלֶתאקמ
 : תפג הראתסרפ היה ךונ ןאינליא (ואב) דינש
 ות יאדכ דוג ןינְג הָדּוהְי האשראפ הָיְקְוַח הב

 דיוגנו דַהְדנ בירֿפ אלת יִאָמְנימ לכנת ואָב הכ
 רהאוכנ םילסַת רׁשֲא ָהאשְדאפ ְתסַדְב םיִלָשּור הכ
 רשַא ןאראשראפ הכ יהרינָש ות ךנא :דש
 אר אהנַא הנוגנו הדרכ הָנ אה תֶיאלְו ַהַמַה אב
 יהאוכ יאָהְר ות איִאו דנַא התבאס ךאלַה לכלאב
 ןמ ןאררפ הכ יאה תמא ןאיאדכ איִאו + תפאי
 ףצְרו  ןרחו ןוּג לָתָמ דנַתֹכאס ךאלה אר אהנַא
 אר ןאשיא דנשאבימ רׁשלְת רד הכ ןֶדֲענְבו
 ג תסַא אָנכ תמה האשדאפ : דנדאר תאננ

 ענַהו םוְרְס ךהש האשראפו דַּפְרַא האשדאפו

 ; הע
 וי התפרג ןאינליא תסד זַא אר בותכמ היוו
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 ול איבנה היעשי באתב ק
 יב ןַאְלַא ןמ איִאֹו :יראד לֹבֹוַת ןאראוסו אה י

 רב ןָא יִבארַכ ַתַהָנְב .ןימָז ןיא רב הֹוהְי ןרַא
 ןימָז ןיא רַב תסַא התפג אֹרַמ הֹוהְי םא הדמַא

 אָנֵבְׁשו םיִקלֲא האננָא :|כ בארֿכ ארנָאו יִא רַב א
 אב הכניא אֹנַמַת דנתפג הֶקָשְבְר הב הָאֹוֹ

 ארנָא אריז יאֹמְנ וגתפג תיִמְרַא ןאבזְב תנאגדנב

 ימדרמ ׁשוג רד דוהי ןאבוְב אמ אבו םימהֿפימ

 תפג הקַשְבִר : יאמְנמ וגתֿפנ דנא ראצה רב הכ בי

 הראתסָרֿפ ותו תִיאקֲא ָךזַנ ארמ םיאקָא איִא

 ךזנ ארמ רגמ םיוגב אר ןאנבס ןיא את תסַא

 הדאתסְרפנ דנַא התסַשְנ ראצה רַב הכ ינאדרמ

 דנרוכב אר דוכ ָתַסאָגְנ אמש אב ןאשיא את

 דאתסיאָב הֶקָשְבִר ספ : דנָשונְב אר דוכ לבו >
 ןאננכ תפג הדו ארֶצ דוהי ןאבוְב דנלב ןאוָאְבו
 ; דיונָשב אר רושא האשראפ םיטע ןאטלס

 בירֿפ אר אמש היקוהח דיוגימ ןינָג האשְךאפ ד

 : דינאהְר דנאוַת מנ אר אמש הכ אריז רַהְדִנ

 דיוגנו רזאסנ ןָאמטמ הָוהְי רב אר אמש הָיקוחו וט

 ןיאו  רינאהְר  רהאו5 אראמ התַבְלַא הֹוהְי הכ

 רהאוכנ םילסת רּׁשַא ָהאשדאפ ַתסַדְב רהַׁש
 האשראפ הכ אריז דיהָרמ שוג הָיקְִח הב : רש זמ
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 ול איבנה היעשי באתכ

 ןמ דוו דינכ חלצ ןמ אב רוגמ ןינָנ רושא
 זא סָכרַהְו דוכ ןמ וַא סכרה את דייָא ןוריב

 דוכ ָהָמשְנ בָא וַא םַברַהְו דרוכְב דוכ ַךגנַא

 ךננאמ ןיממְב אר אמשו םיאיִב את : רֵׁשֹונְב

 הרשו הלָנ ןימוְב .ינעי םַרואיִב ןאתדוכ ןימז

 אמש הָיקִַח אדאבמ : אה ןאתסכאתו ןאנ .ןימְ
 דינאהְר דַהאֹוכ אראמ הֹוהְי דָיַוגו דַהְד בירֿפ אר

 דוכ ןימְז אה תַמא ןאיארכ זַא םאדכ יה איִא

 : תסַא הרינאהר רושַא האשדאפ תסד וא אר

 םיִורָפְס ןאיאדכו דנָיאגכ רַּפְרַאו תַמָח ןאיאדכ

 הרינאהר ןמ תסד וַא אר ןורמש איִאְו אגכ

 םאדכ אה ןימְז ןיא ןאיאדכ ץימְג וא |: דנא

 הרדאר תאָנְנ ןמ תר זַא אר שיוכ ןימז הכ דנא

 תאָנְנ ןמ תסַד וַא אר םִיִלָשּורי הוהְי את דנַא

 באוג ןיה ואָב הדומְנ תוכס ןאשיא אמא : דַהְד

 התפגו הדומרפ רמא האשדאפ הכ אריז דנדאדנ

 ךָּב םִקְלֲא ספ + דיהְדנ באג ארוא הכ דוב
 בָתאכ . אָנְבָשְו דוב הנאכ ךטאנ הכ הָיְקְלַח
 הדירד ָהָמאְג אב ראגנ עיאקו ףָסָאְְּב חיו

 זאב ֹואְב אר הָקְׁשְבַר ןאנַכו דנדמא היקזח ךונ

 : דנתפג
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 ול ,הל איבנה היעשי באתכ חצ

 וַא ןאסגנו דש דהאוכ הדימאנ סדקמ קירמְבו

 ןאשיא תַהְנְב ןַא הכלב דרַכ דנָהאובנ רובע ןָא
 דש ךלאס האר ןָא רַד הכ רַהו רוב דהא
 רהאוכנ הארמג רשאב לָהאְג םַה הָג רגַא

 יהדנרד ןאויַחו דוב דהאוכנ ןָא רד יריש : דידרנ ט

 תפאי אנא רדו דַמָא דהאֹוכנ רב ןַא רב

 ךלאס ןָא רַב ןאִנאנ הכלב רש רַהאֹובנ
 תשג זאב רנוארכ ןאגדש הידפו : תשנ דנהאוכ י

 ישוכו .רמָא דנהאול ןיצ הב םנרת אב הדומנ

 ינאמךאשו דוב דַהאֹוכ ןאשיא כ רב ינאדנאג

 רארֿפ הלאנו םנ) תֿפאי דנַהאוכ אר ישוכו
 : דרכ דהאוכ

 ול באב
 עקאו האשראפ ּוהיְקְח םהַדראהַנ לאס רו | א

 ימאמת רב 4 רושא ָהאשראפ ביִרַהְנַכ הכ רש

 אהנַא הדַמָא רַב הֶָדּוהְי ךאד ראצַח יאה רהש

 אר הָקְׁשְבַר רושַא האשדאפו : דומנ ריכסת אר ב

 אב האשראפ הָיְקְזִח ד הל שיכל וַא
 הָכְרַב תאנק ךונ ואו דאתסרֿפ םיטע  בְכְמ
 םיִקלֲאְ : דאתפיא ראג הערומ האב ינאקופ ג
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 ול איבנה היעשי באתכ
 בתאכ הָנְבָשו דוב הנאֿפ רטאנ הכ הָיְקְלַחּב
 : דנֶדַמָא ןוריב ו דזנ ראגנ עיאקו ףַסֶאְדַּב הָאֹוװ

 ןאטלס דיִיוגְב הָיְקְזח הב תפג ןאשיאְב הקשב
 ְךאֹמָתַעֲא ןיא דיוגימ ןינְג רּושָא ָהאשְראפ םיטע

 םיוגימ : תפיִג דייאמנימ לכות ןא רַב הב אמש

 ןָאְלַא תסַא לטאב ןאנֿכֿמ גְנִג תות תרשִמ הכ

 יצאע ןֵמְב הכ הדומנ לכֹוַת וא רַב הכ תסיכ
 ינעי הרש דרוכ יִנ ןיא יאצע רב ןאה :יהרש

 ןָא רַב .יפכ רגא הכ יִאָמְִמ לבת רַצַמ רב
 חורגמ ארנָא התפר ורפ ׁשַתכְַב דנכ הָיְבִת

 יארב רַצַמ האשדאפ ןֹועְרפ תסַא ןאנְנמה דזאסימ

 ארַמ רגַאו : דניאמְנ לכנת ו רַב הכ ינאגַמַה
 איִא םיראד לכנת דוכ יאדכ הֹוהְי רַב הכ ײג
 חַבְדמו רנלב יאה ןאכַמ היכה הכ תפינ ןָא וא
 םילְׁשּורו הָדּוהְי הבו תסַא התשאררַב ארוא יאה
 ספ + דייאמנ הדנס הַבְרֹמ ןיא שיפ הכ התפנ

 דנבְב טרש רושא האשראפ םָיאקַא אב לאח
 ֶָנאָג זַא רַגַא םהְדימ ותְב בפָא ראוה וד ןַמ
 ספ : תשאדג ינאות אהנַא רב ןאראֹוַפ דוב

 םיאְקֶא ןאנדנב ןירת ךוכ זַא ילאו ךי יור הנוגג
 הבארע תַהְגַב רֶצַמ רַבֹו דינדרנרב יהאוכ אר
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 דל איבנה היעשי באתכ

 דהאוכ אה ראכ שיאה רצק רדו : דש דנהאוכ

 ןכְכמו ראב רתשו ךס3 שיאה העלק רו דיור
 ןאבאיב שוחוו :דש דהאוכ גרמ רתש הנאו גרג די

 ןמ

 זט

- 
- 

 דוכ קיִפְרֶב לוג דרוכ רב דנַהאֿכ לאש אב
 אנָאַמ אָננֲא רד זינ תירפעו ראד דהאוכ אדנ

 רד :תפאי דַהאֹוכ יהאגמארַא דוכ יארְב הדיזג

 דהאוכ םכת התכאס הנאיִׁשַא ראמ רית אָננָא

 ריז אר דוכ יאה הָנב התסַשְנ ןָא רבו דאהנ

 סכְרַכ אָגנַא רדו דרכ דַהאֹוכ עמנ דוכ ָהיאס

 : רש דנהאוכ עמָג רגיד ךי אב אה

 דינכ הָעְלאטמ הדומְנ ׁשיתֿפַה רנוארב ָךאתְכ וַא

 אר דוכ ָתֿפְנ יו רש דהאוכנ םג אהניא זַא יב

 ארניא וא ןאהָד הכ אריז תפאי דַהאֹוכנ רוקפמ

 הדרכ עמג אר אהניא וא הורו הדומרפ רמַא

 תסדו התכאדנַא הערק אהנָא יארְב ואָו : תסַא

 הדומְנ םיסקת ןאמסיר אב אהנַא ּתַהְנְב ארנָא זא

 רגהאוכ ןָא ףרצְתִמ ראבָא לא דַבַא אתו תסַא

 דנהאוכ תנוכס ןָא רד לסנ ךעַב "אלסנו רש

 : תשאר
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 זצ הל איבנה היעשי באתכ

 הל באב
 א רש רַהאֹוכ ןאמךאש ךשכ ןימזו ןאבאיב

 : תפבש דַהאוכ ךרפ לג לתָמ הדַמָא דָנוב ארחצו
 כ ידאש םנְרַתו ינאמראש אב הרומְנ ראיסֶב הפובש
 ןַאְב ןורָשו לַמְרֹּכ יאביזו נבל תכוש דרכ דהאוכ
 אראמ יארכ יִאביװ הָוהְי לאלג רש דַהאוכ אמע
 : דומנ דנַהאוכ הדהאשמ
 הדנורל יאה ונאזו ריואס יוק אר תפס יאה תסד

 יוק דייוגְב ףיאכ יאה לֵדְב : דינאדרנ םַכָחמ אר
 םאֹקַתְנַא אב אמש יארכ ךניא דיסרתמו היוש

 אר אמשו דיָאימ יִהָלַא תבוקע אב וא ריָאימ
 ה זאב ןארוכ ןאמשְנ האננָא :דאד דהאוכ תאננ

 : דידרנ דהאוכ חותפמ ןארכ יאה שוגו רש דַהאוכ

 דומָנ דנַהאוכ זיכו תג לאט לֵתַמ ןאגנל האגנָא
 רד אה בָא הכ אריז דייארַס דַהאוכ גנג ןאבזו

 באָרַכו :דישוג רהאוכ ארחצ רד אה רהנו ןאבאיב

 בָא יאה המשְנֶב ךשכ יאה ןאכמו הכרב הב

 אה לאש הכ ינָכסַמ רד דידרנ דהאוכ לדבמ
 : דוב דהאוכ יִנו איִרֹובו ףלע דנבאוכימ
 ח דוב דַהאֹוכ יקירָטו יהאר האש אֵננַא רדו
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 דל , גל איבנה היעשי באתכ רצ
 -תפָנאותנ אר דוכ לגד ָהיאּפ הכ דוב תספ ות יאה
 דיאשגב תסְנאותנ אר ןאבדאבו דראד האגְנ םכחמ

 תַמינג ןאגנלו רש םיסקמ ראיסב תֶרא האננָא
 הב תֿפנ רַהאֹנ ןָא ןכאפ ןכיל = + דנֶרְרב אר כ

 ןכאס ןַא רַד הכ ימוק האנגו םתסה ראמיב

 :רש רַהאוכ הדיחמָא דנשאב

 בל ,באב
 יִאְו .דיוָנָשב את ריִיִא ךידונ אה תמא יא א

 דנונָשְב ןָא ירפו ןאהנ דיָיאמְנ אגצַא אה םֹוק
 ארז + דשאב רדאצ ןָא זַא הָנ רהו ןוכסמ עבר ב

 יו םשכו אה תמא יִמאמת רַב דנוארכ ָבַצֹג הכ

 אר ןאשיא ספ תסַא ןאשיא יאה רכשל עימַנ רב

 :תפַא הרומָנ םיִלפַת לתקְב הדפס תַכאלַהְב
 ַתנופעו דנושימ הדנכֿפַא רוד ןאשיא ןאגתשכו ג

 הוכ ןאשיא ןוכ זַאו דִיִאיִמ רַב ןאשיא יאה שאל

 ןאמסָא ךנשל ימאמתו :רדרנמ התכאדנ אה ד
 ראמוט לָתַמ ןאמסָאו דישאפ דנַהאוכ םַה א
 הררמֹוֿפ ןָא ה ימאמתו רש רַהאוֿב הריניפ
 לתְמּו דירְב ןמ זַא גרב הכ ידֹוטְב תש דנַהאוכ

 לשמש הכ אריז :ריִנֲא תכרר וַא פראנ ָהָימ ה
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 הצ דל איבנה היעשי באתכ
 רַב ךניאו תסַא הרש באריס ןאמסַא רד ןמ

 לזאנ ירואד יארְב ןכ בוצגמ םוק רו םֹודָא
 ו היפ זַאו הרש ןוכ רפ דנואדכ ךישמש : רָושימ

 זבו אה הרב ןוכ זַא .ינעי תסַא הדיררג הברפ

 אר דנואדכ אריז אה וכ .הְרְרג היפ ואו אה

 ןימְז רד ימיטע ַחְבֹו תסַא ינאברק הָרֲצְב רד

 :דאתפא דנַהאֹוכ אהנָאְב ישחו ןאואגו : םודָא

 ןוכ זַא ןאשיא ןימ רנ ןאואג אב אה הלאסוגו
 רַהאוכ הברפ היפ זא ןאשיא ךאכ הרש באריס

 ח תבוכע לאסו םאקַתְנַא ר אר דנואדכ אריז :דש
 מ ןָא יאה רהנו :  דוב דַהאוכ ןויצ יועד תַחְגְב

 שנימזו רש רהאוכ לדנמ תירבַכְב ןֶא ךאבגו ריקב
 י הדשנ שומאכ זורו בש :תשג דַהאוכ הדנזוס ךיק

 דעב "אלפנ דַמָא רב דהא דַבָאָב את שדוד
 לא רבָא את יסכ הכ דֶנאמ רֶהאוכ בארֿכ לסנ
 אי ראכו אקס גרמ הכלב :רנכנ רג ןֶא רד דאבָא

 רד בארגו םובו דרַכ דנהאוכ ףרצת ארנָא תשפ

 לוקאשו יבארֿכ .ןאמסירו רש דנהאוב ןכאס ןָא
 בי ףארשַא זַאְו : דישכ דנהאוכ ןַא רַב אר ינאריו

 ארוא הכ דוב דַהאובנ אָגנָא רד יסכ ןא

 תסינ ׁשיאסַאֹור עימָו דננאוכְב א יהאשְדאפב

95 



 גל איבנה .היעשי .באתכ בצ
 ףלַת התשנ לגֹכ ןּונָבְלו תַא הרש הדיהאכ
 שו הרש ןאבאיִב לֶּתְמ ןורשו תסַא הדידרג
 דנואדכ :דנַא התכיר אר דוכ יאה גרב לֵמְרַּבו
 רב אר דוב לאחו םזיכימ רב ןָאְלַא הכ דיונימ

 אמשו :דידרג םהאוכ לאעתֹמ ןונְבָאו םוארפַאימ א

 סֿפנװ דיאז דיהאוכ 5 הרש הלָמאח האכ וא
 : רינאזופ דַהאֹוכ אר אמש הכ תסַא יִׁשֲהַא אמש

 יאה ראכ ךננאמו התבופ ָךֵהֲא לֶהַמ אה םוקו ב
 דנכאופ דדרג לעַתְׁשמ ׁשֵתֲא וא הכ הרש עמק
 :רש

 הדרכ הכ אר הֶגנָא ריתפה רוד חכ אמש יִא ג

 ַתֹורַבְג דישאבימ ךירזנ הכ אמש יִאְו דיִונָשָב םא

 דנַא ןִֹצ רד הכ ינאראכ האנג + רינאדב ארַמ ד
 תא התֿפָרְג ורפ אר ןאקֿפאֹנמ הורלו דנסרַתימ
 הדנוס ׁשתֶא רַד הכ אמ וַא תסיכ (דנונימו)
 יאה ראנ רד הכ אמ וזַא תפיכו רש דַהאֹוכ ןכאס

 תקארַצְב הכנָא אֹמַא : דידרג דהאוכ ןֶכאס ינאדְואָג וט
 םלט ךופו דִיאמְנ םלַכַת תַמאקְתְסֶאְבּו רשאב ךלאס
 ןתפְרְג זַא אר שיוכ תסדו דראמש ראוכ אר

 יזיר ןוכ יאֹנְצַא וַא אר דוב ַשוגו דנאׁשֿפיִב הושר

 רַב אה יִדַב ןדיד וַא אר דוכ ןאמשְנו רַדְנַבְב
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 גל איבנה היעשי באתכ
 פ דָהאוכ ןכאפ דנלב יאה ןאכמ רד וא : דנכ םַה

 ןאנ דוב רהאוכ אה הרָבַצ ךאלמ וא יאנלמו רש
 : דוב רהאוכ ןמיִא וא ָבָאְו דש רַהאֹוכ הדאד וא

 זי ריד דהאוכ שייאביז רד אר האשְךאפ תנאמשג

 ה ות לָד : תסירגְנ דהאוכ אר ןאיאפ יִב ןימְת
 אגכ (תפג יהאוכו) רש רהאוכ ףוכ ןַא רכדתמ

 :אגכו (גארכ) הדננכ ןז\ תסַא אָגכו הדנסיונ תסַא

 טי םוקו השיפ םַתְס חוק :אה גרב ָהְדנראמש תסַא

 ןאבז ןֶכְלַאו דינָש נאות מנ הכ אר תגל ראושל
 יהאוכנ רניד ראב דימהֿפ נאות ימָנ הכ אר

 כ אֹמָנ הטָתאלמ אראמ םדקמ ןשג רהש ןוצ : ריד
 דיד רַהאוב אר יִתַמאֹלְס ןכסמ םִַלָׁשּורְי תנאמשג
 שיאה ךימו דש לקתנמ הכ אר יהֲמַכ .ינעי
 התכיפג שיאה באנט וַא םאדכ גיהו דדרגנ הדנכ

 אנ לאַלְּג לא וד ךנוארב אָגנָא רד הנלב 4: דַוָשנ

 עיסו יאה רהנו בָא יאה יונ ןאכמ אמ יאֹרְב

 אה וראפ אב יתְׁשַב ןיה ןַא רד - הב דוב דַהאוֿכ

 רובע ןַא זַא גרוב ָהָנֿפװ רש רַהאוכנ לכאד
 ככ תסא אמ רואד דנואדכ אריז : דרב דהאוכנ

 ָהאשדאפ דנואדכ תפא אמ ָהֶדנַהְד תעירש דנוארכ

 גב ןאמסיר : דאד דהאוכ תאָגְנ אראמ םַפ תסַא אמ
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 גל | בל איבנה היעשי באתכ צ
 אריז : רכתפמ ךהש רד ינאמדאש יאה הנאכ די .

 :- מ

 - ט

- - 

 טי

 רַהאוכ ךורְתִמ רומָעמ .רהשו םֶדַהֹמ רצק הכ
 לחמו עאבס השיבב האגנאב הדידו .לפעו רש
 דַנַאְב את אה הלנ עתְרמו .ישחו ןארכ רפת
 זא חור הכ ינאמז את :דש דַהאֹוכ .לדַבמ
 ןאתסובְב ןאבאיבו דש התכיר אמ רַב ןַײלַע יִלְעַא
 האגנָא + רש בוסחמ לגב ןאתסובו דדרג לרבמ
 תלאדעו רש רַהאֹוכ ןכאס ןאבאיב רד ףאצנָא
 תלאדע למעו : דידרנ דַהאוכ םיקמ ןאתסוב רד
 דהאוכ ןאנימטָאו ימארָא תלאדע ָהְניתָנו יִתָמאלְס
 ןכסמ רד ןמ םֹוקו : דאבָא לא דכא את דוב

 יאה לממ רו ןַאמטמ ןכאָמ רו יתַמאֹלְס

 לגג ןַדֹמַא דורפ ןיחו + רש דנהאוכ ןְכאֹפ ימארָא
 רהאוכ לֿפְסַא הָכְרַרַב רהשו ריראב רַהאֹוכ גרג

 נא ָהַמַה רב הכ אמש לאחְב אשוכ : דאתפא
 אר :גאלאו ןאג יאה יאפו דיראכימ םלת אה
 : דיזאסימ .אהר

 הל ראב
 ידשנ תכאג הכ רג תכאג יא ות רב יאו

 דנריזרונ תנאיכ ות אב הכ יראכ תַנאיִכ .יִאְו
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 גל איבנה .היעשי באתכ
 ידינאפר םאמְתַא הב אר תַכאג הכ ימאגנה

 ןדומנ תַנאיִב זַא הכ ינאמוו דש יהאוכ תַראֹנ

 : דיזרו דנהאוכ תנאיִכ ֹותְב יתשאדרב תפר

 ג ָךָמַתְנמ הכ אריז אמרפ םֹהַרַת אמ רַב דנואדכ יא

 שאב ןאשיא יוזאב דאדמאב רַהו םישאבימ ות

 ג זאוא זַא + ןשְב אמ תאְנָנ זינ יגנַת ןאמְז רדו

 רָב אר ןתשיוכ ןוו  דנתכירג אה םֹוק אגט

 ד תְראְגְו :רש דנָהאוכ הדנכארפ אה תַמא יזארֿפַא

 ןארומ הכ ידֹומְב דרכ דנהאוכ עמָג אר אמש

 הכ ירֹומְב דיהְנ דנהאוכ ןא רבו דניאמנימ עמ

 ה רשאבימ לאעָתמ דנואדכ : דנָהְניִמ אה למ
 אר ןֹויִצו תסַא ןֶכאֹפ ןיילע יִלַעַא רַד הכ ורנאז

 ו ינאוארפו : תלאס דהאוכ ןלממ תלאדעו ףאצנַא א

 ות ַתאקְוא תַמאקַתְסֶא תַפְרֲעַמֹו תַמְכִחְו תאנְ
 דהאוכ וא הניזכ דננאדכ םרתו דש דהאוכ

 : דוב

 ז דננכימ דאירֿפ ןוריב רד ןאשיא ןאעאנש ךניא

 ח האש :דניאמנימ הָירְג ראז ראז יתַמאלְס ןאלוסרו
 דנדרנימ ףַלַת ןאירֶדג הארו דושימ ןאריו אה האר

 הדומנ ראוכ אראה רהשו תסַא התסכש אר דהע

 ט ןאנכ םתאמ ןימז : תסַא הדרכנ אֹנֲהֲעֲא ןאמדרַמְב
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 בל , אל איבנה היעשי באתכ חפ
 אר דוכ אלט יאה תבו הרקנ יאה תב ןאשיא
 שיוכ ָהאנג ָתַהְגִב אר אהנָא אמש יאה תסד הכ |

 רושַא האננַא : דומָנ דנהאוכ ךרַת תסַא התכאס ח

 ראתפא דהאוכ דשאבנ ןאסְנא זַא הכ ירישמשְב

 דַהאוכ ךאלַה ארוא רשאבנ ןאסנָא וא הכ יגיתו
 שנאנאוגו תֶכיִרג דהאוכ רישמָש וא ואו תכאס

 םרַת וַא וא הרכצו + רש דנהאוכ ראדג גארַכ מ

 תוהבמ םלע וא שנארורסו דש רהאוכ ליאז

 ַהְרוכו ןויצ רד וא ַשָתֶא הכ הֹוהְי דידרג דנהאוכ

 : דיוגימ ארניא תסַא םִיְָשּורי רד ו

 כל באב
 דומנ דַהאֹוכ תנטלס תלאדעב יהאשךאפ ךיא א
 ידרמו :דרַכ דנחאוכ ינארמכח ףאצנָאְב ןארורסו ב

 ןאפוט וא יששופו ראב וַא יהאנ האנפ לֶתָמ
 ךשכ יאנג רד בָא יאה וג ךננאמו דוב דַהאֹוכ

 רהאוכ הדנַרְוָא בעת ןימְז רד םיטע ָהרֹכַצ ָהָיאסו

 שונו רש רַהאוכנ ראת ןאגְנניב ןאמשו :דוב ג
 ןאנדנבאתש לדו :דרכ רהאוכ אֹנצַא ןאנדנונָש יאה ר

 םאלכ ןאנכלַא ןאבװ דימהֿפ רקאוב אר תַפְרעמ
 ךרמו :תֿפג דהאוֿכ לאָגְתְרא הב אר חיצַֿפ ה
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 טפ בל איבנה היעשי באתכ
 דרמו רש דהאוכנ הדנאוכ םירָכ רניד ראב םיאל
 ו ךרַמ ארז = : דיררנ רַהאֹוכנ התפג ביִגְנ םיסכ

 תְראְרְש שלֶרְו רש רַהאופ םֶלָכְתִמ תַמָאְלְב םיאל
 הדרָוָא אָגָב אר קאפנ את דרוָא דַהאֹוב .למעב אר
 ןאגנכרג ןאו דיג .ןכס תלאלצב דנואדכ צב
 : דָיאַמְנ רוד אר ןאנְנָשָת בָאו דנכ יהת אר
 חיבק ךיבארַתו תסָא תש זינ .םיאל ךרמ תאלָא
 ךאלה נורד ןאנכסְב אר ןאניכסמ את דָיאמְנימ
 :דניוגימ ןככ ףאצנָאָב ןאניכְסַמ הכ ימאֹננַה דִיאֹמְנ

 דיאמנימ הנאמירכ יאה ריבדת םירכ ךרמ אמא
 ; דש דהאוכ ראד יאפ םרָכְבּ

 מ דיונָשָב אֹרַמ ןאוא התפאכרב ןָאַמְממ ןאנז יא

 ו יא : דיריג שוג ארמ ןבס ןמיִא ןארַתְכ יִאְ

 יור דנו לאס ךָי א רעב ןמַא  ןארַתָכד
 עטק רוגנַא ןֵדיִג הכ ורנאז רש דיהאוב .בֶרמַצמ

 יִא + דוב דסאוכנ אה הוימ ןדרכ עמנו דושימ
 ברטצמ ןמַא ןארתכד יֵאְו ריורלָב ןַאמטמ ןאנז
 רב סאלפו דיוש הנהרְב הדנכ אר פאבל דיוש
 דִָסָפ לָד יאה הערזמ יארְב : דידנַכְב דוכ ןאיִמ
 ןימז רב :דז .דנתאוב הנס רוראב יאה וטו
 המה רב הכלב דייור דַהאוֿכ סו ראב ןמ םוק
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 אל ,ל איבנה היעשי באתב ופ
 הנאור הכ ינאנָא לֶּתַמ לד .ינאמראשו דיע ןדומנ
 ָהְרְכצ רזנ דננאדכ ָהוכְב יִנ זאוָאב את דנושימ

 אר דוב ןאוָא לאלָג דנואדכו : דנָיאיִב לָארׂש
 אב אר דוכ וזאב ןֵדרוֲא דורפו דינאונׁש ו

 ליפו ןאפוטו הדנזופ שַתֶא הלעשו בֵצנ תש
 הכ אריז : תכאס דַהאֹוכ רהאט גרגת יאה גנסו אל

 ארואו רש דַהאוכ התסכש דנואדכ ןאוַאְב רושא

 הכ אצק יאצע ברצ רַהֹו + רז דהאוכ אצע אב כל

 דהאוכ טברבו ףד אב רֶרֹוֲא דַהאֹוכ וב דנואדכ

 הלתאקמ ןָא אב שֶרוש רפ יאה גְנָנ אבו הוב
 איַהֹמ לבק זַא תֿפַה הכ ארז :דומנ רַהאוכ ל

 א

 תסָא הדידרג הדאמַא האשראפ יארבו הרש

 שא הדות הכ תסַא התכאס עיסו| קימע ארנָא

 לְתַמ  דנוארכ ָהבֿפװ תסַא ראיסב םזיהו שתא
 ' + תכאפ רהאוכ לָעְתְשמ ארנָא תירבָכ ךהנ

 אל באב
 רַצְמְב תנאעַא תַהְנִב הכ ינאנָא רב יאו

 הבארע רבו דנָיאמְנ הָיכְת ןאבסַא רַבֹו דנָיִא דורפ

 הכ ורנאז ןאראוס רַבו דנַא ריתַכ הכ ורנאז אה

 | סדק וסב אמא דננכ לכות דנַא יוק ראיסב
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 אל איבנה היעשי באתכ

 :דנײאמָננ בלט אר דנואדכו דננכנ רַטנ לֵארְׂשִ
 םאלָבו דרוָאימ אר אלו תפָא םיכַח זינ ואו
 ןאדנאכ ָךֵצְבו דינאדרג דַהאֹוכנ רַב אר דוכ

 : תסאכ רַב דַהאֹוכ ןאראכ דב ַתנאעֶאו ןארירש

 ןאשיא ןאבסאו אדכ הנו דננאסנַא ןאיִרְצַמ אֹמַא

 זארְד אר דו תסד דנואדכו חור הנו דנאדסג

 הדרכ תנאעָאו ןאזגל אר הדננכ תנאעַאו דנכימ
 ןאשיא יוד רַה הדינאדרג ןאתפא אר הרש

 : רש דנהאוכ ךאלַה
 ריש חכנאנג תסַא התפג ןינְג ןמְּב דנוארכ אריז

 ימאגנה דיאמנימ שרג דוכ ראכש רב ןאיז ךישו

 יאדצ וַאו דנָוש עמָג | רַב ןאנאבש הורג הכ

 ימָנ .ורפ רָפ ןאשיא יאנג זַא הדיסרַתנ ןאשיא

 את ריאמרפימ לוזנ תּואָבְצ הוהְי ןאננמַה דַרָא
 לְתמ :רִיאֹמְנ הלתאקמ ןָא לתו ןויצ הוכ יאֹרְב
 תֹואָבצ הָוהְי ןאנְגמַה דנשאב ןארָיט רד הכ ןאגרמ

 הדרכ תיאמחו דומנ דַהאֹוכ תיאמַה אר םיַלׁשר

 התשרג רד ןַא זַאו תכאס דַהאֹוכ ראגתסר ארנָא

 םכ ןָא וסב לֵאָרׂשִי יִנב יא : דאד דהאוכ יצאלכ
 תשנ זאב דיא הדיזרו ןאיצע תָיאהְניב י) רַב הב

 וַא םאדכ רַה תרנָא רד הכ ארז | + דייאמנ |
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 ל איבנה היעשי באתכ רפ
 דנהאוכ רארפ רֿפנ ךָי ְביהְנ וַא רפנ ראזָה : רש זי

 את תֶכיִרְג דיהאוכ רֿפנ ןנָפ ְביהְנ זַא אמשו דרכ

 יקאב יָת רַב םלעו הוכ הלק רב קריב למ
 רשכימ ראטָתְנֲא דנואדכ בבס ןיא זאו : דינאמ חי

 רַב בַבַס ןיא וַאו .דיאמנ תַפְאר אמש רב את

 הָוהְי הכנוג ריאמרפ םחרַת אמש רַב את רזיכימ

 הכ ינאגמה לאחב אשוכ תסָא ףאצנָא יאדכ

 .+דנשאב יו רמַתְנמ
 דנהאוכ ןכאס םיִלָשּורְי רד ןוַצ רד םֹוֹק הכ אריז טי

 רב תדאירֿפ זאוָאָבו דרכ יהאוכנ הָיְרִג זנרַהו דוב

 תבאָנַא ארת דִוְנָשָב ןוָנו דרכ דהאוכ םחַרַת ות

 ןאנ אר אמש דנואדכ דנָנרהו :דומְנ דַהאֹוכ כ

 ראב תנאמלעמ אמַא דַהָדְב תביצמ באו קיפ
 ןאמְלעמ תנאמשנ הכלב רש דנַהאֹוכַנ יפנמ רניד

 בקע זא אר ינכס תיאה שוגו :דיד דהאוכ ארת אכ

 רד תסַא ןיא האר דיוגימ הכ דינש דהאונ ות

 ףנ אי תפאר ףרטב הכ ימאגנה אמנב ךולס ןָא
 שיוכ .הרקנ ַהַתֹכיר יאה תב ששופו : ידרנימ בכ

 סִנְנ אר דוכ יאלט הָרישארַת םאנצא ְךְתַפְו אר
 רוד םננ ןִנ לתָמ אר אהנָאו תֿכאס דיהאוכ

 ןאראבו : ןש רוד תפג יהאוכ ןֶאְב התכאדנַא גכ
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 ל איבנה היעשי באתכ
 ינכימ ערז ןַאְב אר שיוכ ןימז הב אר תַמבִת

 זגמ רפ ןָאו דאד רַהאוכ אר תַניִמְז לוצחמ ןאנו

 רד ות יִשאומ ןאמז ןָא רו רש דַהאֹוכ .ןאוארפו

 הכ תנאגאלאו ןאואגו :דירְג דנַהאוֿכ עיסו עַתרַמ
 אר ראד ךמנ הקורא דניאמנימ ראיש אר ןימְ

 דנַהאוכ תפָא הדש ךאפ םוָנואו לאברג אב הכ
 רד אה גרב הכ םיטע ךאתשכ ןור רדו :דְרוב

 רַב בָא יאה יונו אה רהנ דאתפא דהאוכ ןָא

 דאב יראָג עֿפתְרמ לַת רַה רבו דנלב ָהוכ רַה
 אר דוכ ָםֹוק יגֲתסַכְׁש דנוארכ הכ יור רדו :רש

 רַהְר אפש אר ןאשיא תַחארְנ ברצו דֵדנבְב

 יאנשורו באתֿפָא יאנשוה לַתְמ האמ יאנה
 ור תֿפַה יאנׁשור למ ןאדנ) תֿפַה באתֿפָא
 : דוב דהאֹוכ

 ָבְצְג רד דָיִאיִמ רוד אג זַא דנואדכ סא ךניא
 ַא רפ שיאה בלו טיל ןותס רדו הדנתס דוכ
 הכנת : תסַא ןאזוס שָתֶא לתָמ שנאבו םשכ
 את דַפְרִמ ןדרגְב את ראשרכ ךחנ לֶתָמ וא
 דייב הב תַביצמ לאברָנָב אראה תַמא הכנָא
 : דרארגב אה םוק ַהְנאָג רב אר תלאלַצ הנהר
 סידְקַת בש למ דוב דַהאֹוכ ידורפ אר אמשו
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 ל איבנה היעשי באתכ בפ
 רנואמנ ימנ לָאֹוס ןֵמ ןאהד זַא אמא דננכמ
 דאמָתעֶא רַצָמ ָהָיאֹכבו דנריגימ האנפ ןּועְרַפ תּווקַבו

 דאמתעַאו תלאגכ .ןוערפ תוק אֹדָהְל : דנראד ג
 הכ אריז : דוב דחאוכ אמש יִאְוסר רַצְמ ַהיאסְב ד

 סנֶח הב יו ןאינליאו דנתפה ןעצ רד וא ןארורס

 יארְב הכ ימֹוק זא ןאשיא יגמה : דנא .הדיסר ה

 הנ הכ רש דנַחאוכ לָגַכ דנראדנ הדיאפ ןאשיא

 וינ .יִשָנְסְרו תַלאָנֹכ הכלב יתַעַּפְנַמ הנו תנואעמ

 :דוב דנַהאֹוכ ןאשיא יארְב

 גַת ןימז .ןאיִמ זַא יבּנְג תֹומֲהֹּב הראב רד יח ו
 ראמו יעֿפַא דַפַאו הדאמ ךיש אָננֲא זַא הכ קיצו

 תשפ רב אר שיוכ ירננאוַת דָיִאיִמ הדנרפ ןישתַא

 ךזנ ןארתש ןאהוכ רַב אר דוכ יאה גנו ןאֹנאלא
 תנאעַא הכנוג :דנרבימ דנראדנ תַעַפְנִמ הכ ימוק ו

 ןאשיא תַהְג ןיא זַא תסא הדיאפ יבו תבע ןאיִרְצִמ

 ארניאו איִב ןָאְלַא :םדימאנ םֹלָג לֶא בהר אר ח
 םוקרמ יראמוט רכו םיֹונְב יחול רַב ןאשיא ךזנ רד
 דאבָא לא רֵנֲא את הדניֲא םאיא יארְב את זאס

 ןארספו זיגנַא הנְתַֿפ םוק ןיא הכ אריז :דַנאמְב ט
 תַעיִרָש דנהאוכימנ הכ ינארַסָּפ דנשאבימ וג גורד

 ןאיִאָר הב הכ + דניאמנ עאמְתְסֶא אר דנואדכ י
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 נפ ל איבנה היעשי באתכ

 אמ יארְב הכ איִּבְנֲא הבו דינכַמ תר דניוגימ

 אמב ןיריש ןאנֿנכ הכלב דַײאמננ תֹובַנ יתסארב
 א דיוש ףְרַחֹנמ האר וא + רינכ תובנ רָיאכַמְבו ריי
 זַא אר לֵאָרְׂשִי סודקו רייאמְנ ֹואְגַת קירט או
 כי לֵאָרְׂשִי ודק ןירב אֹנְב : דיזאפ רוד אמ ךמנ
 דידרַכ ְךרַת אר םאלַכ ןיא אמש הכנוג דיוגימ ןינג
 הָיְבְת ןָא רב הדרכ דאמתָעֲא דאסֿפו םלט רַב
 + למ אמש יאֹרְב האנג ןיא תַהְג ןיא זַא :דידומנ
 רנלב .ךאויר רד הכ ןראתפא הב ךירז ףאבש
 "ַתַתְַב יהָפְמל רד ןָא יְבארַכו רשאב הדַמָא שיפ
 די ינְתְפְכש לִתָמ ןָא יגְתסכשו + דוב דחאוכ דִיֲא דידפ

 דרוכ אבאהמ יב הכ דוב דהאוכ רג הזוכ הזוכ

 תהנב יהראפ שיאה הראפ וא הכ ירומְב דושימ

 וַא בָא ןתשאררב אי ןאד ׁשֵתָא זַא שָתֶא ןַתֹפְרג

 :דש רסאוכנ תפאי ץ'וח

 ומ הב דיוגימ ןינָג לֶאְרְשי סודק הָוהְי דנואדכ אריז

 זַא אמש תווקו דיתפאי ימ תאְנְנ ימארָאו תַבאנַא

 זמ דיתפנו :דיתסאובנ אמָא דובימ דאֹמֲתעֶאו תַחאֹר
 רארפ אֹדָהְל םינכימ רארֿפ ןאבסַא רַב הכלב יִנ
 םיושימ ראוס ור זית ןאבסַא רַנֹו דרַכ .דיהאוכ
 דנַהאוכ ור זית אמש ןאגָדְננכ בקאעֶת ארֶהְל
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 טכ איבנה היעשי באתכ

 דיִנמַת ארַמ וכ יאה בֶלְבּו דנונימ ברקת ןמב
 הדרכ רוד ןַמ וַא אר דופ לד אמָא דניאמנימ
 א הכ תסַא יִתָיִצּו ןמ זַא ןאשיא סרתו דנַא

 ראב ןמ ךניא ןירב אֹנְּב : דנא התכומָא ןאסנָא די

 םַהאוֿכ אֵגְב בירגו בינע למע םוק ןיא אב רנד
 ןאמיהפ סהפו לָמאֹב ןאשיא ןאמיכח תַמְכִחו דא
 : רש רַהאוכ רֹותסַמ ןאשיא

 דנואדכ וַא אר דוכ תְרָושַמ הכ ינאנַא רב יאו ומ

 רַד ןאשיא לאֹמָטַאו דננכימ ןאהנפ קימע ראיסב

 דניבְב אראמ הכ תסיכ דניונימו רשאבימ יכיראת

 רבו רז יִא | + דסאנשָב אראמ הכ תיכו ומ
 בופחמ לג לַתֶמ רג .הזוכ איִא זיג רה ןאגָדנֹנב
 ארמ דיוג דוכ ענאצ הראב רד עונצמ אי רוש

 דיוג שרוצמ ָהְראב רד ריֹוצַת איו תסא התכאסנ

 עקאו ינאמז ךדנא רד איִא : דראדנ םהפ הב זי

 דַדרֹנ לדבמ ןאתסובְב ןונָבְל הכ רש דַהאּוכנ |
 ןאָרְכ זּורנָא רַו : דש .בוצחמ לננְנְב ןאתסובו חי

 ןארוכ ןאמש דיש דנהאוכ אר באתְכ םאלכ
 ןאמילחו : דיד דהאוכ יכיראתו תַמְלט ןאימ זַא ש

 דנכאוכ ריזָמ דננאדכ רד אר דופ ינאמדאש
 דו לֵאָבְׂשִי סודק רד ןאמדרמ ןאנכְמַמו דרכ
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 אפ ל ( טכ איבנה היעשי באתכ
 כ דובאנ | ןארַגמְתְס הכ אריז +: דומְנ דנהאוכ

 ןאוריפו רש דנהאוכ םודעמ ןאגָדננכ אזהַתְסַאו
 אכ אר ןאסנָא הכ : דידרנ דנהאוכ עָטקְנִמ תַרארְׁש

 המכחמ רד הכ יפכ יארְבּו דנזאסימ םֵרֹנמ ינֹכסב
 תלאטָבְב אר לדאעו דננארָתסגימ םאד רנכימ םכח

 ככ םֶהָרְבַא הכ דנואדכ ןירב אב + דנזאסימ ףרחנמ
 בקע ןארנאכ הָראב רד תסַא הדאד היִדַפ אר
 רַהאּוכַנ לֵנֹכ בקעי דעַבְב ןיא זַא הכ דוגמ ןינג
 ג הכלַב : דירפ דקאוכנ רניד שא הרָהְנ גנרו רש
 דנשאבימ ןמ ַתסַד למע הב אר דוכ ןאדנורפ ןוג
 ארמ םֶסֶא ןאשיא האננָא דנב שיוכ ןאימ רַר
 סידקַת אר בקעי סודקו דומנ דנהאוכ סידקת

 : דיִפרַה דנָהאוכ לֶאָרְׂשִי יארכ וַאו דרכ רנהאוכ
 דנהאוכ םיהפ דנראד יהאר םג ָחור הכ ינאנָאו

 : תכומָא דנַהאוכ אר םיִלעַת ןאדְרמְתמו רש

Ly 
- 

 ל באב
 א זיגנַא הְָתֶּפ ןארספ רַב יאו הכ ריגגימ דנואדכ

 דנדנבימ רהעו ןמ א הנ ןכיל דננכימ תַרְושַמ הכ
 האנג רָב אר האנג את ןַמ חור וַא הנ ןכל
 ב תַמיזַע רֶצָמְּב ןרש דורפ יארְב הכ : דניאמְנ דיזמ
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 טכ איבנה היעשי באתכ = הע

 טכ:-באב

 דור הכ ירהש לֵאיִרֲא רב יאָו לֶאיִרא רַביאְָו א
 ריו דינכ דיומ לאס רַב לאס דז המי ןָא רד

 םַהאוכ יגנתב אר לֶאירֲא ןמו :דנַז רוד אה ב
 יארב ןָאו דוב דַהאוכ ירַנ הָחֹונְו םהאמו תכאדנַא

 ףרט רַהְב ות רַבּו :רוב רהאוכ לֵאיִרֲא לתָמ ןמ ג
 דֹומָנ םַהאֹוכ הרצאחמ אה וראבְב ארת הדז ודרא

 ריזְו :תשארֿפַא םַהאֹוכ ות רַב אה קיִנְגְנַמְו ד

 םאלַכו דֹומָנ יהאוכ םלכַת ןימָז א הרש הדנכֿפַא
 ות ןאוַאו דידרנ דהאוכ תפפ ראבג ןאיִמ וַא ות

 זַא ות ןאבְת דוב דהא ןֵנ ןאוִא לּתָמ ןימז א
 הורג אמָא ; ררָכ דַחאוכ םזמז ראבג ןאיִמ ה

 םַתְס ָהורגו רש דנהאוכ םרנ ררנ לַתָמ תנאנמשד
 רד "תַתָגַב ןיאְו דרררגימ הכ האכ ךננאמ ןאשיכ

 תֹואָבצ הוה בֵנאָנ זַאו + רש דהאוכ עקאו יהטחל ו
 ןאפוטו דאכדרנו םיטע תו הללו דער אב
 :דׁש דַהאֹוכ שפרפ ות וַא הדנזס ׁשֵתֲא הלעשו
 גְנְג לָארא אב הכ יאה תַמא םאמְת תענו ז

 העלק רבו וא רַב הכ ינאנָא ימאמת ינעי דננכימ
 למ דנרוָאימ גנתְב ארואָו דניאמנימ הלָתאקמ ו
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 או: -

 טע מכ איבנה .היעשי באתכ

 ח הנפרג ץכש ָלתַמְו :דש דנהאוכ בש יאיִאּורו באוכ

 דש ראדיב ןוגו דרוכימ הכ דניבימ באוכ הכ

 באוכ הכ הֹנְׁשַת ץכש אי תסַא יהת וא םָכש
 ךניא דוש ראדיב ןונו דשונימ בַא הכ רניבימ

 ימאמת ןינֶנמַה רשאבימ יהתשמ שנאָגו דראד ףעצ

 דננכימ גְנָ .ןויצ הוכ אב הכיאה תמא תעאמנ

 : רש דנהאוכ

 רוכו דירב עתמתו דישאב ריחתמו דינכ גנרד

 בארש א הנ ןכיל דנושימ תסמ ןאשיא דישאב
 אריז : תאֹרָכְסמ זא הנ אמא רדנדרגנימ ]אונו

 ץראע אר ןיגנס ָּבאוכ חור אמש רַב דנואדכ

 איִבְנַאְו תסַא התסַב אר אמש ןאמשְנ הדינאררג

 הררכ בֹוָנחַמ אר ןאיאר ינעי אמש יאסַאֹורו

 םאלכ למ אמש יארְב איִאֹור ימאמתו : תסַא
 הכ יְֵֹב ארנָא הכ תפָא הדידרג םותכמ ראמות

 ואו ןאֹוכְב ארניא דנַוגימ הדאד דנאדימ ןדנאוב

 ןַאו +: תא םותכמ הבנונ םנאות ימנ דיוגימ

 הדאד דנאדנ ןדנאוכ הכ יפֵכְּב אר ראמות

 ימנ ןדנאוכ דיוגימ ואו ןאֹוכְב ארניא דניוגימ

 : םנאד

- 

 א -

- 3 

 גי דוכ ןאהָד וַא םוק ןיא הכנוג דיוגימ דננאדכו
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 חכ איבנה היעשי באתכ וע

 ןויצ רד ךניא ריוגימ ןינָג הָוהְי דנואדכ ןירב אֹנְב זט

 היואז גנכו הדומוַא גנס ינעָי םדאהְנ ידאינב גנס

 ןאמיא הכ רה ספ םכחמ סאסַאו אֹהְב ןארנ |

= - 

 חי

 טי

 אב

 בב

 ןאמסיר אר אצנָאו :דומְנ דהאוכנ ליִנעַת דרו
 ווד יאנלמ גרגַתו וזארַה אר תלאדעו םנאדרגימ
 : ררב דהאוכ אר רֶתָס אה בָאו תפר דַהאוכ אר

 קאפימו רש דהאוב לטאב תומ אב אמש ךהעו
 ןונו  דְנאמ דחאוכנ תבאת היואה אב אמש

 לאמיאפ ןָא וַא אמש דרדגב דירש ָהָנאואת
 אר אמש ררדגב הכ תקו רַה :רש דיהאוכ

 דאדמאב רַה הכ אריז תכאס דהאוכ ראתֿפְרג

 ןדימהפו תשדג דהאוכ בש רד םַהֹו זור רד םַה

 ארז + רש .דהאוכ ץחמ תַבָיַה תעאב ראבכַא

 רב יסכ הכנָא וא תסָא רַת האתוכ רַתְסַב הכ

 הכנָא זא תסָא רַת ךנת ףאחלו רוש וארד ןָא
 הכנאנג דננאדכ אריז : דנאשופב אר ןתשיוכ יסַכ

 הכנאנְנְו תפאכ רב רַהאוכ (דרכ) םיִצְרִפ הוכ רד

 את רש רַהאוכ ךאנמשכ (דומנ) ןּועְבִג ידאו רד

 דָא אָגְּב אר דוכ ְבֲע ךאכ ינעי דוכ ךאכ

 םאָנֹנַאַב אר שיוכ ָךיִרנ למע ינעו שױכ למעו
 אדאבמ דַײאמנמ אּוהֲתְמַא ןָאלַא ספ : דנאסר
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 חכ איבנה היעשי באתכ

 ירידקַתו תַכאְלַה אריז רררנ םַכָחֹמ אמש יאה דב
 ימאמת רַב תּואָבְצ הֹוהְי דנואדכ בָנאָג וַא הכ אר

 :םַא הדינש דיִאימ ןימז

 םאלכ הרש הנוחמו דיִונָשָב ארמ ןאוָאו דיריג שוג
 הזור הֹמַה רנזרב אא : רייאמְנ עאמֲתְסַא אמ

 תקו ָהֹמַה איִאֹו רנכימ ראיש ןדישאפ םֶכִת ַתַהְנְב

 איא :דיאמנימ ראומהו רפאכשימ אר דוכ ןימְז

 אר זינשג דרַכ ראומה אר שיור הכנָא וַא רעב

 אר דנו דנאשפַא ימָנ אר הריח רשאפ ימנ

 רד אר תר ןיעמ יאג רד אר וגו אה ראיש רד

 ארוא שיארכ הכ אריז : דָראדג ימֵנ שדודח

 הכנוָג : דהדימ םיִלעַת ארואו רַזומָא ימ יתסארב
 הבארע ָךרְו דש ימָנ הדיבוכ זית ןודרג אב זינשנ

 אֹצעְב זינשנ הכלב דדרנ ימָנ הדינאדרג הריז רב
 דושימ דרָא םדננ : דושימ הדינאכת בגב הריזו

 רהו .דנכ ימָנ יבוכנמְרכ השימה ארנָא הכ אריז

 דֵנאדרַנְב ןָא רַב אר דוכ ןאבסַאו הבאדע ךרֶג דנג

 חכ

 טכ הוהי בֵנאָג וא זנ ןיא : רנכ ימָנ ררוכ ארנא

 תפָא תַמְכַה לא םיטעו יִאַר לא .ביִנַע הכ תֹואָבְצ

 .:רדרגימ רדאצ
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 חכ איבנה היעשי באתב דע

 : תכאדנַא דַהאוכ ןימָז רַב רוזב ארנָא ראשרס רוָא

 אה יאפ יז םִיְרְפֶא ןאראפנימ רבַכַת אתו

 לאלג ײַאביז הדרפופ לגו : רש דהאוכ לאמיאפ ד

 רב למ תפא ראב יידאו כ רַב הכ
 ןוג הכ דוב דַהאוכ ןאתסבאת א לבק אה ריננא
 שתסד רד וונקה הכ יתקו דניב ארנָא הדנניב

 : דרבימ ורֿפ ארנַא דרשאב

 שיוכ םוק היקב ָּתַהְנְב תּואָבְצ הֶוהְי זורנָא רדו

 תורו :דוב .דהאוכ לאמג רסֿפַאו לאלג גאת
 תו דננישנימ ירָואדְב הכ ינאנָא יאֹרְב ףאצנָא

 רב אה הואורדְב אר גְנְנ הכ ינאנָא יארב

 :(דוב דַהאוכ) דננאדרנימ

 וַאו דנַא הרש הארמג בארש א זינ ןאניא ןכלו
 םַהו ןהאכ םַה דנַא הדידרג התשנ רַכ תארֶכְסמ

 בארש זַאװ דנא הדש הארמג תארכְסמ וַא איִבְנ

 התשנ רס תאֹרַבְסמ זַא דנַא הדידרנ הדיעלב
 רדו דנַא הדיררג הארמג אָיַאור רדו דנַא הרש

 הרפס ַהֵמַה הכ אריז :דנַא התשנ תוהבַמ ירואד ח

 הדנאמנ ייאנו הרידרג רפ תַפאָגְנְו יק וַא אה

 : תסַא

 אר ראבכַאו תכומָא דַהאֹוכ תּֿפְרְעַמ אר םאדכ ט
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 הע חכ איבנה היעשי באתכ

 הכ אר ינאנַא הנ איִא דינאמהפ רהאוכ הָב הב

 התפְרִג אה ןאתספ וַאו התשאד זאב רש א

 רַב םֶכֹחְו םכח רַב םֶכה הכ אריז : דנַא הרש

 אָנניא ןונאק רַב ןונאקו ןונאק רב ןונאק םֶכח

 אב הכ אריז :דוב דהאוכ יכָדנַא אָגְנָאו יכדנא

 םלַכת םוק ןיא אב בירג ןאבְװ ןֵכְלַא יאה בל
 ןימה תַחאר תפג ןאשיִאְב הכ :דומְנ דַהאוכ

 ימארַאו דיזאס חירתסמ אר ןאגָרש התסכ ספ תסַא

 םאלכו + דננָשָב הכ דנתסאובנ אמא תסַא ןימה

 רַב םֶכֹו םֶכה רב םֶכח ןאשיא יארְב דנוארכ

 אגניא ןונאק רַב ןונאקו ןונאק רב ןונאק םֶכח

 דרב את דוב דהאוכ יכדנַא אָננֲאְו יכדנַא

 הדאתפא םארבו דנדרנ רַפַכנמ הדאתפא תשפָבְ

 | : דנוש ראפר
 ןאמבאח יֵאְו הדננכ אֹוהַתְסֲא ןאדרמ יֵא ןירב אנְב

 אר דנואדב םאלכ דנַא םילׁשּורְי רד הכ םק ןיא
 וט דהע תומ אב דיא התפג הכ אְננֲא זַא :ריונָשְב

 ספ םיא הרש ןאתסאדמה היואה אבו םיא התסב

 ריסר רהאוכנ אמְב ררדגב ךֶלֶהמ הָנאיָזאת וג
 ןפשיוכו םידומנ דוב יאגלמ אראה גורד הכ אריז
 : םיתכאס רותסמ רכמ ךיז אר
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 וכ איבנה היעשי באתכ
 ראכו פַכ הכשאכ םראדנ םשכ :דנאֶרְב ררצ

 םונה אהנַא רב את דנָדַמָאיִמ :גְנְנֶב ןמ אב

 אי + םדינאזוסימ םַה אב אר אהנַא הדרָוא
 דנכב חלצ ןמ אב את רשימ ךַסַמְתְמ ןמ תוקְב
 בקעי הדניִא םאיִא רד : דומָימ חֶלצ ןמ אבו
 דַהאוכ הפוכשו הָנֹגֹו לֵארׂשו רז דַהאֹוכ השיר
 רפ הוימ וַא אר ןוכסמ עֶר יור ןאשיאו דרוָא

 : תכאס דנהאוכ
 דנדז ארוא ןארניד הכ ירוטב דז ארוא איִא

 התשפ יו ןאלותקמ הכ ידֹומְב רש התשכ אי
 אב הואדנַא הב יתכאס רוד ארוא ןוָג : רנרש
 ארוא שיוכ תכס ךאב אב ידומנ הצראעמ יו

 ןירב אֹנְב :יתכאס ליאז יקרש ךאב זר ר
 האנג ַעפכו הרש הראֿפכ ןיא וַא בקעי האננ

 יאה גנכ מאמת ןוג תסַא ןָא הָניִתנ יִמאֹמְת וא
 הרש םרַנ ְךַהֲא יאה נס לֹהָמ אר חַבְלַמ

 באתֿפָא יאה תבו םיִרָׁשֲא האננָא דנאדרנימ

 רהש ןָא הכ ארז : רש רהאוכנ אפ רַב רגיד

 לתַמו רוָנהמ ןכסמ ןָאו רש דַהאוכ רֶרֿפֹנמ ןיצח
 הלאפוג אָנֹנֲא רַד רש דַהאֹוכ התשאדנאו ןאבאיִב
 שיאה הכאש הריבאוכ ןַא רדו דירג רגהאוכ אה
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 חכ | זכ איבנה היעשי באתכ

 א ךשכ שיאה הכאש ןוָג : דרַכ דנהאופ ףלַת אר
 אהנא הדמַא ןאנז ספ רש דהאוכ התסכש רש

 יב וכ ןאשיא הכ אריז דינאזוס דנַהאוכ אר

 ןאשיא רב ןאשיא ָהֵרְננרֿפָא אֵכָהְל דנַתסַה םהפ
 ןאשיא רַב ןאשיא קלאֹכו רומְנ דַהאֹוכנ חרת

 : + דרַכ דַהאֹוכנ תקפש

 בי זא דנואדכ הכ דש דהאוכ עקאו זר ןָא רדו

 דהאוכ אר הל רַצָמ יךאו את (תֶרפ) ךהנ ליִסמ
 הדרכ עמג יכָּי .יכָי לֶאְרְשי יֵנְב יִא אמשו דיבוכ
 ג דש דַהאוכ עקאו זורנָא רדו : דש דיהאוכ

 ןאגרש םגו רש דַחאוב התכאונ גרוב יאנרַכ הכ

 דנהאוכ רֶצָמ ןימז ןאגרש הדנארו רּושָא ןימְז

 רד ינעי סדקמ הוב רד אר דננאדכו דַמָא

 : דומָנ דנַהאוכ תדאבְע .םִיְלָשּור

 הב. :םאב

 א רבו :םִיִרְּפֶא ןאראסגמ ָךְבְבַת גאת רַב יאו
 ידאו רכ רַב הכ ו לאלָג ייאביז ָהְרְרמּפ לג
 כ דנואדכ ךעא :תַא בארׁש ןאבולגמ ַרוָראב

 גרגת לֶּתְמ הכ דראד אנאותו  רַוַא רוז .יסכ

 רוז יאה בָא לִי ךננאמו ךלהמ ןאֿפומו דירָׁש
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 וכ איבנה היעשי באתכ

 יהאוכ ןייעת אמ יארְב אר יתמאלפ דנואדכ יִא ב
 יארְב זינ אראמ יאה ראכ ָםאֹמְת הכ אריז דומנ
 : יהָדְרְוָא לַמֲעְב אמ

 אמ רַב ות זַא רג ןאיאקָא אמ יאדכ הָוהְי יִא ג
 ארת ַםסָא טקפ ותָב אמָא רנתשאד אליתסַא

 דנהאוכנ הדנזו דנדרמ ןאשיא :  דרַכ םיהאוב רכד די
 אֹנְב תפאכ רב דנהאוכנו דנדידרנ אה לאיכ רש
 םאמַתו יתכאס ךאלַה הדאד או אר ןאשיא ןירב

 ידוזפא אר םֹוכ : ידומְנ וחַמ אר ןאשיא ךכד וט

 אר ןתשיוכ התכאס דיזַמ אר םוק דנואדכ יא

 : ידינאדרג עיסו אר ןיִמָז ךורח מאמו ידאד לאלג
 דנַהאוכ ארת יִגְנַת ןיח רד ןאשיא דנואדכ יִא זט

 יאה אעד ייאמנ בירָאְת אר ןאשיא ןוָנו ריבלט
 ךידונ הכ יהלמאח ןז למ : תכיר דנהאופ היפב זי

 דוכ םאלָא זא התֿפַרְנ ארוא רררו רשאב ןרייאז

 ךוצח רד דנואדכ יִא זינ אמ ןינָנמַה דֹנכְב דאירפ

 תֿפַרְנ אראמ הז ךרד הרש הלמאח :םיִתסַה ות ח

 רוהטְב תאָגְנ גיה ןימְז רדו םידייאז אר דאבו

 ןאגדרמ : דנדאתפינ ןוכסמ עבר ןאנְכאסו םידרואינ טי

 רב ידנהאוב ןמ יאה רנו רש דנהאופ הדנז ות
 ראדיב דינַכאכ ךאכ רד הכ אמש יִא תסאכ

 ז0



 אע וכ , וכ איבנה היעשי באתכ

 םנבש ות ַתנְבַׁש הכ אריז דיאמָנ םנַרַת הרש

 דהאוכ ןוריב אר דוכ ןאגְדְרמ ןימזו תסַא תאתאבנ

 / : דנָכְפַא

 כ לבאר שוב יאה הרוחב דַיאיִב ןמ םק יא
 דידנַבְב שיוכ בקע רד אר דוכ יאה רדו דיש

 בֵצנ את דינכ ןאהנפ יהטחל ךֵדנַא אר ןתשיוכ

 אכ ןוריב דוכ ןאכמ וַא דנוארכ ךניא אריז : דרְדגב

 ןאשיאב אר ןימז ןאנָבאפ ןאהאנג יאזס את דיִאימ

 דַהאֹוכ ףושכמ אר דוכ יאהנוכ ןימז ספ דנאסרב

 : דומנ

 וכ באב

 א םיטע תכס ךישמַשְב דננאדכ זור ןָא רד

 ראמ ןָאו אר ןָתול ור זית ךאמ ןָא דוב םכָחֹמ
 אֹהָדֹוַא ןאו דאד דהאוכ אוק אר ןָתָיול ַהֵדיִניִפ
 : תשכ דהאוכ תסא אירד רד הכ אר

 ב :ךַיאֹרָסְב בארָש ןאתסָכאת ןָא יאֹרְב זר ןָא רד

 ג רַהְו םראדימ האגָנ ארנָא םַתפַה הָוהְי הכ ןמ
 ארנַא רו בש םיאמנימ יראי .בָא ארנַא יהקיקד
 ןָאב ידַחַא אדאבַמ הכ םיאמעמ ינאב האגנ
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 וכ | תכ איבנה היעשי באתכ חס

 ןאמדאשו רורכמ וא ָתאָנְנ זא ספ םיא הדוב

 ןיא רַב דנואדכ ַתסַד הכ ארז + דש םיהאוכ י

 דוכ ןאכמ רַד בָאֹומו תֿפָרְנ דַהאֹוכ רארק הוכ

 בא רד האכ הכנאנג דש דהאוכ לאמ יאפ
 דוב יאה תפָד ואְו = : דושימ לאמ יאפ הלַבזַמ א

 ירואנש לִּתַמ דאשג דַהאֹכ ןָא ןאיִמ רד אר
 דיאשגימ אר דוכ יאה תסר ןררכ אנָש תהְנֶב הכ

 תספ שיאה תסד יאה הליח אב ארוא רובו
 אר תיאה ראצַה ךנלב הָעְלְקו + רינאדרנ דהאוב בי

 אב ןיִמְז רַב דנכפא דסאוכ ריֹזְב הדרכ םכ

 x : תכאס רַהאֹוכ ןאסכי ראבג

 ּוב-;באב

 הדייארס הָדֹוהְי ןימָז רד דורס ןיא זורנָא רד | א

 ראויד הכ תפָא יוק ירהש אראמ דש דָחאוכ
 אראה הואורד : תא תאְגְנ ןָא ךאצַחו אה ב

 האנְנ אר תנאמַא הכ לדאע תמא את דייאשגב
 רד אר תבאת לד :דרנַש לֿכאד דנראדימ ג

 הכ ארז תשאר יהאוכ האגָנ למאכ יִתַמאלְס
 דכַאב את דנאדכ רַב :דראד לכת ות רַב ד

 .ינאדואָג קְרַבצ הֹוהְי ּהָי רד הכנוָנ דײאמנ לכות
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 טס וכ איבנה היעשי באתכ
 ה דננכאס אה ידנלב רַב הכ אר ינאנַא אריז : תסַא

 דזאדנַא ימ ריִזְב אר עיֿפר ךהשו ררְוא ימ דורפ

 : רזאסימ ןאסכי ךאכ אב התכאדנַא ןימוְב ארנָא
 נעו .דרַכ דחאוב לאמ יאפ ארנַא יאה יאפ
 קירט | :ןאניכסמ יאה םדקו ןאריקפ יאה יאפ

 םיקתפמ הכ ות יא תסַא תַמאָקַתְסא ןאלדאע
 : תכאס יהאוכ ראומה אר ןאלראע קירמ יתסה
 ַראטֲתְנַא ות יאה ירואד קרט רד דנוארכ יֵא ספ
 ות ָךְכְדו ות םסָאָב אמ יאְנְו םיא הרישכ ארת

 ט ות קאתשמ דוכ ןאָגְב האגנאבש + תסַא קאתשמ

 ארת םנורדנַא רד דוכ ַחֹורְב ןאדאדמאבו םַתַה
 רב ות יאה ירואד הכ ימאגנה אריז םַבְלַטימ

 דנהאוכ אר תלאדע ןוכסמ עבר הנס רָיִא ןימז

 ו תלארע רש םחרַת רירש רַב דנָנ רַה : תכומָא
 תֵרארַׁש ןאתסאר ןימָז רד תכומַא דַהאוכנ אר

 ימָנ | הרָהאשמ אר דנאדכ לאלגו דזרעמ
 : דיאמִנ
 תסַא הרש התשארפא רב ות תסד דנוארכ יא

 םיק יארְב ארת תר ןוָנ ןכיל .דנניב ימָנ אמא
 וינ .שָתֶאְו רש רנַהאוכ לנכ  דננכ המַחאלמ
 : דרב דַהאֹוכ ורפ אר תנאנמשד
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 הכ ,דכ איבנה היעשי באתכ וס

 תסַא חדאתפא ספ תסא ןיננַס ןָא רַב שחאנגו

 ר ןָא רדו :תסאכ רב דהאוכנ רגיד ךאב הכ אכ

 אר ןאפירש הורג דנוארכ הכ רש רדַהאוב עקאו

 אר ןיִמְז ןאהאשדאפו ןאשיא ךנלב ןאכמ רַב

 ןארסַא לֶּתַמ ןאשיאו : דאד ראו אמ ןימז רַב ככ
 התסב ןאדנז רַרֹו רש דנהאוכ עמָג האָג רַד

 ןאשיא ראיסב יאה זור זא דעבו דידרנ דנחאוכ

 אוסר באתֿפָאו לגב האמו : רש דנהאוכ הריבלט כ

 הוכ רד תֹואָבְצ הֹוהי הכ ארז תשג דהאוכ

 לאלָג אב שיוכ ךיאשמ ךֹוצהְבּו םיִלָשּורי רדו ןויצ
 : דומָנ דַהאֹוכ תנמְלַכ

 הכ באב

 חיבֹכַה ארת ספ יתפה ןמ יאדכ ות הָוהְי יא א

 יאה ראכ אריז םיוגימ דמח ארת םאנו םנאובימ

 תנאמַא ות םידק יאה רידקַתו יהָררַכ ביִנֲע

 הירק הדות אר ירהש הכנוג : תסַא יתסארו ב

 הכ אר ןאבירק רצקו יהָדינאדרג הבארַכ אר ןיצח

 ןירב אֹנְב : רדרגנ אֹנְב זגרַהו רשאבנ רהַׁש ג

 תַמא הירו דנאמנימ דיִנֹמַת ארת םיטע שק

 הכנונ + דיפרת דנהאוכ ות וא השיפ םַתְס יאה ד
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 וס הכ איבנה היעשי באתכ

 ןיח רד ןאניכסמ תַהְגְבּו העלק ןאריקֿפ יארְב
 היאפו ןאֿפט וא אָגְלַמו ירוב העלק ןאשיא יג
 למ ןאראכמתס ַהַכֹֿפנ הכ ימאגנַה ימרַנ זַא
 ה לֶּתָמ אר ןאבירֿג יאו : דובימ ראויד רב ןאפומ
 ךורסו דרוַא יהאוכ דורֿפ ךשכ אג רד ייֵמרַנ
 תסַפ רבא האס זַא ייֵמרַג לתמ ןאראכמַת

 :רש דהאוכ

 ו אה םוק ָהָמַה יאֹרְב הוכ ןיא רד תואָבְצ הָוהְיֹ

 ינעָי מנ דחאוכ אפ רב דארל וא יתֿפאיֵצ
 רפ ךואֹרְל וַא הנהכ יאה בארָש וא יתֿפאיִצ
 ז ןיא רַֹו :אֿפצמ הנהכ יאה בארָׁש וַאו זמ

 אה םוק ימאמת רב הכ אר ישופ ור הוכ

 אראה תַמא ָעימג הכ אר יִרְתַסו תסא הדרַתְמג
 ח דַבָא את אר תמו : דרכ דַהאֹכ ףלַה דנאשופימ

 הֹוהְי דנואדכו תכאס דַהאֹוכ דובאנ ראבָא לא

 דומָנ דַהאֹוכ ךאפ הרהָנ רַה וַא אראה ךשַא

 עפר ןימְז ימאמת ור זא אר שיוכ םוק ךאעו

 :תסַא התפג דנואדכ אריז דרכ דַהאוכ

 ט אמ יאדכ ןיא ךניא תפג דנָהאוכ ור ןָא רדו

 תאָנְנ אראמו םיא הדוב וא ָךָמַתְמ הכ תסַא

 וא ָרֶמַתְנִמ הכ תפָא דנואדכ ןיא דאד דַחאוכ
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 התפג אר ןנס ןיא דנואדכ אריז דש דַהאֹוב

 עֶר .דושימ הדרמופו דנכימ םַתאֹמ ןימְז : תסַא ד
 להַא .ןאפרש רררעמ הדדמופו הדיהאכ ןוכסמ

 תולמ שנאנכאס ריז ןימז : רנושימ הריהאכ ןימָז ה
 ץיארפו הדומָנ אָנַת עיארש וא הכ אריז דושימ
 התסנש אר ינאדואג ךהעו הדרכ לידבָת אר
 הדרכ ינאפ אר ןאהג תַנעל ןירב אנָב + דנַא ו

 ןאנכאס אדֶהְל דנַא התפאי אוק שנאנכאפו תסָא

 יקאב םַכ ראיסָב ןאמדרַמו דנַא הרש התכוס ןימז

 ןמו דריגימ םַתאֹמ רוגנַא הרש : דנַא הדנאמ ו
 : דנשכימ הֶא ןאלד ראש ימאֹמְתו דדרנימ הדיהאכ

 ןאגרננכ תַרָשָע ןאוָא הרש ףלַת אה ףד ינאמדאש ח

 : רש דהאוכ תכאס אה טברב ינאמדאשו לטאב
 דימאשַא דנהאוכנ אה דורס אב אר בארש ט

 : רש רַהאֹכ ךלת .שנאגדנשונ יאֹרְב תארָבְסמו
 התסב הנאכ רַהו דושימ םֶרָהְנִמ הבארכ הירק י

 יאנג : רש דַנאוָתַנ ןַא לַאד יסַכ הכ דָדרנמ אי
 הנוג רַה תסַא אה הָנֹוכ רד בארָש יארב

 הרש עפ ןימז בורסו הדיררג ךיראת ינאמדאש

 שיאהזאורדו תסא יקאב רהש רד ינאריו : תסַא כי

 טסו רד הכ אריז : תסַא הרש דֶרוכ תַכאלַהְב ג
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 לֶּתָמ דש רַהאֹכ ןינְג שיאה םוק ןאיִמ רד ןימז
 א דעַב הכ יאה השוכ ךננאמו ןותיז ןֵדינאכְת

 אר דוכ ןאוָא ןאניא : דנאמימ יקאב רוגנַא ןֵדיִג

 ָהְראב רו דומְנ דנַהאוכ םנֶרַת הדרכ דנלב
 :דו דנהאוכ ארַצ אירד וא דננאדכ ייאירְבַכ

 וט םאנו קרשמ ךאלב רד אר דנוארכ תה ןיא זא
 איר יאה הרג רַד אר לֵאָרְׂשִי יאדכ הוה
 : דַײאמנ ריִגֹמַת

 וט הכ םירינָש אראה דורס ןימְז יאה ןארכ זַא

 אָתַרְכַח או םַתֿפנ אמא דאב לאלְג אר ןאלָדאע
 תנאיִכ ןאראכ תנאיִכ ןמ רב יאו אָתַרְכַה או

 :דנַא הדיזרו תנאיכ תרָׁשְב ןאראכ תנאיכ הדיזרו

 : תפָא ות רַב םאדו הרפחו םרַת ןימָז ןכאס יא

 סרַת ןאוָא וא הכ רה הכ רש רַהאֹוכ עקאוו

 ןאימ וא הכ רהו דאתפא רַהאוכ הרֿפחְב דזירגְב

 אריז רש דהאוכ םאד ָךאתפְרג דִיִא רב הרפח

 ןימז יאה םאסָאו הרש זאב ןַײלע יאה חנה הב
 הרש | רַסַכֹנמ לכלב ןימז = : רשאבימ | לולזתמ
 תַדָשְב ןימו הדישאפ םַה וַא "אמאמַת ןימְ

 כ ןאתפא ןאתפַמ לֶתָמ ןימז + תסַא התשג ְךֶרַחתמ
 ְךֶרֲהַתמ תסארו ףֶגְב ןאב היאס לתָמו תסַא ןאזיכו
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 גכ איבנה היעשי באתכ

 הדומָנ דנָא הדוב ןאהְג ַאפרש וא ןאנאגרזאבו

 תפָא הדֹומָנ אר רצק ןיא תואָבְצ הָוהְי : תסַא

 עימנו דזאפ ראֿכ אר לאל) מאמת ָךְבָבַת את
 :דיאמָנ רקחמ אר ןאהנ ָאֿפרש

 רדגב לינ לֶּתְמ רוכ ןימז זַא שיִשְרִת ךַתְכר יא
 וא :תסינ ות יארְב דנָב גיה רניד הכ אריז

 תַכָלְמַמ הדרכ וארד אירד רב אר דוכ תר

 הְראב רד דנואדכ תַא התכאס ךךרַחֶתִמ אראה

 אר שיאה העלק את תסַא הרומרֿפ רמָא ןענּכ
 םַתְפ ָהזישוד יִא תסַא התפגו : דניאמְנ בארַכ

 יהאוכנ רכתפמ רניד  ןודיִצ ְךַתָד יאו הדיסר

 רד אֹמַא רדגב םייִּתַּכ הב התסאכ רַב דש

 ךניא :דוב דחאוכנ ות יארְב תחאר זינ אָגְנָא

 ארנָא רּׁשַאְו דנדובנ ימֹוק הכ ןאיִנאדלַכ ןימָז =
 ןאשיא דאהנ דאינב ןאנשנ ארחַצ תַהְגְב
 ארנָא יאה רצק התשארפַא אר דוכ יאה קינגְנַמ

 : תכאס דנַהאוב לַדַבֹמ יבארַכב ארנָאו םֶדָהְנמ

 הכ ארז דַײאמנ הָלְולְו שיִשְרַת יאה יתשַכ יא
 זורנָא רו :תסַא הרש בארַֿכ אמש ָהעלק
 למ לאס ראתפה רצ הכ רש דהאוכ עקאו
 דעבו רש רהאוכ שומארפ האשָדאפ ךי םאיִא
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 ךורס למ רצ יארְב לאס דאתפה יאצקנָא זַא
 וט הרש שומארפ ָהינאז יִא + דוב דהאוכ הינאז

 שוכ אמנ שררג רהש רד התפְרִג אר טַברַב

 הדרַוָא דאיִב את ןאוכַב ראיסָב יאח דורסו זאונְב

 = עקאו לאפ ראתפה יאצְקְנַא זַא דעו + יוש
 דומנ דהאוכ רקפת רצ וא דנואדכ הכ שמ
 ךלאממ מג אב התשנ רַב שופ תא הבו
 : דומְנ דַהאוב אָז תסַא ןימְז ור רַב הב ןאהְג
 חי הדש קו דננאדכ יארב ןַא תנו תראָנתֹו

 שתְראָגִת הכלב רש דַהאוכנ התכורנַאו הריכד
 את דוב דהאוכ דנואדכ האגרד ןאברקמ אב
 : דנָשּופָב רֿכאֿפ סאבלו רנרוכב יריסֶב

 32: . באב

 א רָנכימ ןאריוו ילאכ אר ןימָז דנאדכ ךניא

 הדנבארפ אר שנאנכאס התכאס ןוגזאו ארנָאו
 = ב הדנב לֿפמו ןהאכ לַּתַמ םוק לחמו : דזאסמ

 לתמו שנותאב לַּתַמ .יִנָּכ להו שיאקָא לתמ
 לתַמ הדנהְד ץרק לחמו הדנשורפ לַתַמ ירתשמ
 הדנַהְד דוס להמ ראוכ דוס לחמו הדנריג ץרק
 ג תַראֹג לבְלאַבו ילאכ לכלאב ןימו : דוב דַהאוכ
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 בכ איבנה היעשי באתכ כ.

 יהאוכ הדנַכֿפַא ריֹזְב תנאכמ זַאו דנא םַהאֹוב

 הדנב הכ רש רהאוכ עקאו זורנָא רדו : דש כ

 : דומ) םהאוכ תועד אר ּוהָיקְלחְרִּב םיִקיִלֶא שיוב
 תדנב רמכב התכאס סנלמ ות המאנב ארואו אב

 וא ָתסַדְב אלת ךאדתקאו תכאס םַהאֹוכ םַכְחֹמ

 הָדּוהְי ןאדָנאכו םיִלָשּורְי ןאנכאס ואו דאד םַהאֹוכ
 רב אר דד הנאכ ךילכו :דוב רהאוכ רַדָפ אר גנ

 דַהאֹונ ידחא ךיאשגב ןוָנו דאהְנ םהאוכ יו שוד

 ארואו :דאשג דהאוכנ יֵדַחַא דַדֹנַבְב ]וגו תפב גכ

 ארו תכוד םַהאֹכ ךימ לֶתֶמ םכתמ יאָג רד

 : רוב דַהאוכ לאלְג יסרכ דוב ךַדפ .ןאדנאכ

 ראלוא זַא אר ׁשֵרַרְּפ ןאדנאכ לאל יִמאמתו דנ

 הסאכ ףורט זַא אר ךגוכ ףורט ָהָמַה דאֿפְחַאְו

 :תֹכוא דנהאוכ וא רַב אה גנת ףורט את אה

 הב יכימ ןַא זור ןַא רד הכ דיונימ תואָבְצ .הָוהְיַו הכ

 דַהאֹוכ ךְרַחְתִמ הרש התכוד םכחמ ןאכמ רד

 רב הכ יראבו ראתפא רַהאוכ הרש עטקו ריררנ
 ארניא דנואדכ אריז רש דַהאוכ ףלַת תסַא ןָא

 :תסַא התפג
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 גב ;םאב

 א שיִשְרַּת אה יתשָכ יִא רצ ָהְראב רד יחו

 תפָא הרש באר ידָחְב הכ אריז דייאמנ הֶלוְלְו

 ןימז זַא הדנאמ יקאב ילכרמ הנו יהנא3 הנ הכ
 ןאנכאס יא : תסַא הדיסר ןאשיאָב רַבֿכ םיּתַ
 רובע אירד וַא הכ ןֹודיִצ ןארנאת הכ לָחאס
 : דיריג םארָא דנַא התֿכאס דפ אדרת דננכימ
 בָא רַב לינ ְךאצחו -ֹהְׁש לוצחמ וא וא לכדו
 אה תמא האגתראגת וא פפ דובימ ראיסב יאה

 אירד הכ אריז ןש לג ןּודיצ יִא : תפָא הרש
 הז ךרד דיוגימ הרש ₪ אירד העלק יי
 הדרנרפנ אר ןאנאוגו םַא  הדייאזנו םָא .הרישְבנ
 ה ןיא ןוָג + םַא הדרַכנ תֶיְברַת אר ןאנזישודו םַא

 ךאנדרד ראיפב רצ ךאבכַא א דַפְרְב רַצַמְב רבֿ
 שישרפ הב אירד לחאס ןאנָבאפ יא : רש דנהאוכ
 רָבְתְפִמ ךהש ןיא איִא :דייאמְנ הלול דירדגב
 תסָא הדוב לס אא זַאו ימידכ הכ תסַא אמש
 אָגנָא רַד את הדרב רוד יאְגַב ארוא שיאה יאפו
 ח הְראב רַד אר דצק ןיא הכ תסיכ :דניזג אוָאַמ

 ןארורס יו ְראָנת הכ שכב ןאת ךהש ןא רצ
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 ריפַא םה אב דנדש תפאי ות רד הכ ינאגמה

 ןירְב אנְּב : דנדרכ .רארפ רוד יאְגְבְו דנָדידרֶנ ד

 ה

as 

₪ | 
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 הכ אריז דינאררגב ןמ זַא אר דוכ ךטנ םַתֿפג

 הראב רד ןמ יִלְפַת יאֹרְב םנכימ הירָג יבלַת אב
 דנוארב אריז :יֹנכַמ חאחלַא םַמְוק ךמכל באר
 רד ינאשירפו ילאמיאפו יגְתְפשֶא זר תֹואָבְצ הוה
 דנזאפימ םֶרָהְנמ אראה ראויד דראד איִאֹור ידאו

 םֶליִעו + רפרימ אה הֹוכְב את התאֹוֲתְמֲא יאָ
 התשאד רַב אר שָכרַת ןאראוסו ןאדרמ גאוֿפַא אב

 ידאוו :תסַא הדומנ ףושכמ אר רַפס ריקו תסַא

 ןאראופ הרש רפ אה הבארע זַא תַניִרַתְהַב יאה

 ששופו :דניאמנימ ײארַא ףצ תיאה הזאורד שיפ

 ָהחַלְסַא הב זור ןָא רדו דושימ התשאד רב הָרהְ
 ךהש יאה הנכרו :ררכ ריהאוכ האג לֵגְנְנ ַהנאכ

 הְכרַב בָאו דיד דיהאוכ דנראיסב הכ אר רו
 יאה הנאכו + דרכ דיהאוכ עמג אר ינאתהת

 ָתַהְנַב אראה הנאֿכו דרמָש דיהאוכ אר םיְלָשּור
 : דומְנ דיהאוכ בארַכ אה ראויד יְדנַב ראצָח

 םידק ָהכרב בָא יארְב יצוח ראויד וד ןאיִמ רדו

 תפירַננ דיהאוכנ ןָא עְנאצְב אֹמַא תכאס דיהאוכ

 תפַא התכאס ןישיפ םאיִא וא ארנַא הכנַאָבו
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 בי הָוהְי דננאדכ זורנָא רו : רש רדיהאובנ ןארנְנ

 ןדנכו ןדרכ םתאמו ןַתסירגְב (אר אמש) תֹואָבְצ

  ינאמראש ךניאו +: דנא רהאוכ סאלפ ןרישופו ומ

 ןדרוכו ןאדנפסוג ןדרכ חברו ןאואג ןתשלו ישוכו

 םירוכב הכ דוב .דהאוכ בארש ןדישונו תשוג

 די תּואָבְצ הָוהִיַו : םירימימ אררפ הכ .אריז םישונבו

 האנג ןיא הכ תסַא הדהַכ םאלעא ןמ שוג רַד
 רש רַהאוכנ הראֿפכ זְגרַה ךירימְב את אמש

 :תסא התפג ארניא תֹואַבְצ הוהְי דנוארכ

 ומ ןיא ָךזנו ורב דיוגימ ןינָנ תואָבְצ הוי דנוארכ

 תסַא הנאכ ךמאנ הכ הָנְבָש ינעי ראד הנאזנ

 ₪ ראכ הָנ אָגניא רד ארת :ֹוגְב ואבו ש לכאד
 = ירבק אָגניא רד הכ יראד אֹרַכ אָגניא רדו תא

 רד: אר וכי רבק .הכ סב יא יהרנכ הובא

 הרַצ רד ןַתׁשיוכ יאְרְב ינסו ינכימ דנלב ןאבמ
 זי ארת התַבלֲא דנואדפ ךרַמ יִא ךעא + ישארֶתימ
 דהאוכ ארת התבלאו תפאדנא דהאוכ רוד
 חי דַהאוכ תכַס וג לֶּתְמ ארת התַבלַאו : רינאשופ
 אַגנָא רדו דנַכֿפַא דהאוכ ארת עיסו ןימֶזְבו דיִניפ

 ות ַתַכֹש יאה הבארע אָננָא רדו רדמ יהאוכ

 טי תַבצְנַמ זַא ארתו :רש דַהאֹוכ תיאקא הנאכ יאוסר
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 לושמ ברשו לכַא הב הרינארתסנ אר שרפו
 אראה רֿפסו דיזיכ רב ןארורס יִא דנשאבימ

 : דילאמב ןגה
 הדידו ןרב תסַא התפג ןינָג ןמְב דנואדכ אריז

 דניב הכ אר הֶננָא את הֹדָב רארק אר ןאב

 גופו תֿפנ תפג ןאראוס גוֿפ ןונו : דיאמנ םאלעַא
 קרב האגנָא רעב אר ןארתש ג ןאנאלא

 ארֶצ ריש לַּתָמ וא ספ :רִיאמְנְב הנֹוִת םאמַת

 פרחמ רד זור רד "אמיאד ןמ אקָא יִא הכ דז

 ָהאגנאב הדיד רב בש ימאמתו םַא הדאתסיא

 ןאדרמ נפ ךניאו : םשאבימ רארק רַב דוכ

 תפג הדרכ דיזמ ואו דניִאמ תֿפג תפָג ןאראוסו

 לאתמַת יִמאמַתו תפא הדאתפא ראתפא לֶבָּ
 התסכש ןימָז רב אר שנאיארכ הדישארת יאה

 ןמ ןמרכ לוצחמ יִאו ןכ הרש התפוכ יִא :דנַא

 םדינש לֵאָרְׂשִי יארב תֹואָבַצ .הָוהְי וא הֶננָא
 : םיאמנימ םאלעַא אמשב

 אדַנ ןמְּב ריִעָש וַא יסכ המוד הְראב רד יחו א
 יִא רבכ הָנ בש וַא ןאב הדיד יִא הכ דנכימ

 דיוגימ ןאב הדיד :רֵבַכ הָנ בש זַא ןאב הדיר בי
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 ונ בכ ,אכ איבנה היעשי באתכ
 דיהאוכימ ןדיסרפ רַנַא זינ םאשו רדָיִאיִמ חבצ הכ

 :דיאיִב הדומָנ תשג ואבו .דיסרפב
 ירד םיִנָרְד יאה הלֿפאק יִא ברע ָהְראב רד יח
 יי הָמיִּת ןיִמְז ןאנכאפ יִא : דינכ לֶמַמ ברע לגננ
 אר ןאיִרארֿפו דינכ לאבקַתְסַא בָאְב אר ןאגנָשַת
 וט ןאשיא הכ אריז :דױׁש הריִדַפ ןאשיא ךארוכב

 הנהרְב ךישמש וַא דננכימ רארפ אה רישמש וַא

 ₪ דנוארכ הכ ורנאז + גְנְג ִתְכַס זַאו הרש הֶז ןאמכו
 לאס קֿפאומ לאס ךָי זַא רעב תסַא התפג ןמְב
 רהאוכ לַת רֶדָק ַתכש מאמת ןארודומ יאה
 זי יִנָב ןאראבְנו ןאזאדנַא רית הְראמָש ָהייקבו :רש

 לֶאְרְשַי יאדכ הוי הכנוָג רש דהאוכ לילק רד
 : תסא התפג ארניא

 בכ באב

 א הָנ ארת ןָאלַא איִאור דאו ָהְראב רד יח
 ב הכ יִא :ידַמֲא רַב אהמאב רַב "תילכ הכ רש

 יאו אגוג רפ ךהש יֵאֹו יתפה אה שרוש וַא רפ

 דנתסינ רישמש הְתשכ תנאגַהשכ רַכַתְפמ הירק

 ג אב תנארורס ץימָג + רנא הדׂשנ ךאלה גְנֶנ רד
 דנתשג ריסַא ןאזאדנַא רית ןודבו דנתכירג םה
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 כ , טי איבנה היעשי באתכ רנ
 רש רַהאוכ רׁשַאו רֶצמ םיפ לֵאָבְׂשִי ור ןָא רד דב
 אריז :דוב דנַהאוכ תַכָרַב ןאהג ןאימ רַד אהנָאו הכ

 דהאוכ הדאד תַכְרַב אר אהנַא תואָבְצ הֹוהְי הכ

 תארימו רושָא ןמ תסד ַתעֹנצו רצמ ןמ םוק תפג

 : דנשאב ךראבמ לֵאָרְׂשִי ןמ

 כ -םאב

 ימאגנה דַמָא .דּוָשַאב ןַתְנַת הכ ילאפ רד א
 םפ דאתסָרֿפ ארוא רושַא ָהאְשָדאֿפ ןֹוגְרס הנ

 תקו ןארד :תּֿפַרְנ ארנָא הדרכ גנְג דודָשַא אב ב

 הדומנ םלכת .ץימָאְרְב הָיִנשי הטפאוב  דנואדב
 ןילָענו אשנֶב דוכ ךמכ א אר סאלפו ןרב תפג
 ןאירע הדרכ ןינָג ואו ןכ ןוריב דוכ יאפ זַא אר
 : תפכימ האר הנהַרְב אפו

 לאפ הס הָיִעשְי ןמ הדב הכנאנג תפג דננאדכו
 יִתיִא את תפַא התֿפַר האר הֹנהַרְב אפו ןאירע

 ןאמַהְב : רשאב שו רַצַמ הָראב רַד יתמאלעו ד
 ןאנמו אלת רֶצַמ .ןאריפא רושא ָהאשְראּפ רט
 הנהַרְב אפו ןאירע ןאריפו ןאנאונ זַא אר שופ
 :רשאב רצַמ יאוסר את דרב דַהאֹוכ ןירפ ףושכמו

 רַצַמו תפָא ןאשיא אָנלַמ הכ וכ בֵבְב ןאשיאו ה
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 אכ | כ איבנה היעשי באתכ
 רנהאוכ לגו בֶרמצמ רשאב ןאשיא ְךֹכַפ הכ
 ו דנַהאוֿכ ור ןַא רד .לָחאס ןיא ןאנכאפו :רׂש
 ןָאְב תנאעֶא יארְב הכ אמ אנלמ ךנא תֿפג
 רושא האשךאפ תסַר זַא את םידרכ רארֿפ
 הנוגנ אמ ספ תסַא הרש ןינְג םיבאי תא

 : תפאי םיהאוכ תאגְנ

 אכ באב

 הנ

 א דרג הכנאנג) רחב ןאבאיִב ָהֶראב רד יִח

 א ןאבאיִב זַא זנ ןיא דךִיִאמ בונג רד דאב

 כ ןמ יארְב תכס :איַאור : ריָאימ ךאנלוה ןימז
 דנכימ תנאיכ השיפ תנאיִב תסַא הרש ףְׁשַכנמ

 רַב םליע יא ריאמְניִמ נאראת הדננכ גאראתו

 ארנָא "הלאנ םאֹמַת אמְנ הרַצאחמ יִרָמ יִאו יִא

 ג א ןמ ךמכ תַהְנ ןיא זַא : םרינאדרנ תכאס

 ָךִרד לּתַמ הז ךרדו תסַא הרש רפ ררד תש
 באתו גיפ תסַא התפֶרְג רד ארמ דִיאזימ הכ ינז

 םְושימ שוהדמ םונְׁשִב םנאות יִמָנ הב םרוכימ

 ד תַביַהװ ריפטימ ןמ לד : םניבְב םנאות ימָנ הב
 כב םיארב ארמ ָתַרְל בש וא רינאפרַת אמ
 ה התכאס איַהֹמ אר הרפס :תסַא התכאפ לדבמ
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 מי איבנה היעשי באתכ בנ

 הכ .דייוגימ העְרַּפ הב הנוגנ ספ רררגימ .ישחו
 : םשאבימ םידק ןאהאשךאפ ךספו אמכח רפפ ןמ

 עאלטַא ארת ןאשיא את דנָיאָנכ ות ןאמיכַח ספ בי
 רַצַמ ָהְראב רד תֹואָבְצ הֹוהְי הכ דנא דנַהְר

 הַלְבַא ןעצ ןארורס : תסַא הדומָנ .רידקת הָנּג
 הכ ינאנָאו דנַא הדרוכ בירֿפ ףנ ןארורפו הרש
 הארמג ארנָא דנַתסַה רצַמ טאבסַא ַהָיואז נס

 ןַא טסו רד יגָרכ תור דנואדכו :דנַא הדרַכ די

 ָהָמַה רד אר ןאיִרצַמ ןאשיא הכ תסַא התכימָא

 ןאתסמ לּתְמ דנַא הדרכ הארמג ןאשיא יאה ראכ
 : דנורימ האר ןאזיכו ןאתפא דוכ יק רד הכ

 םד אי רַכ הכ דנאמ דַהאֹוכנ יראכ אר ןאיִרצַמו וט

 | :דֵנַכְב איִרוב אי לב

 זַאְו רנשאבימ ןאנז לָהָמ רַצַמ להַא זר ןָא רד ט
 רֵצַמ רַב ארנָא הכ תואָבְצ הוה תסד תָכרַה

 ; רש דנַהאוכ ןאסארַו ןאזרל רַרְוָאיִמ תַכְרַחְב
 הכ דש דַהאוכ רַצַמ וכ תעאב הָרְוהְי .ןימז ז

 בָבְסָב דיסרַת .דהאופ דְשב ארנָא .ךכל הכרה
 הדומנ רדקמ ןָא רב .תּואָבַצ הָוהְי הכ ירידקַת
 : תסַא

 ןאבוב רַצַמ ןיִמז רד רהש גנַפ תר ןָא רד ה
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 גנ טי איבנה היעשי באתכ

 םסק תֹואָבְצ הוי יארב הרש םֶלָכְתִמ ןאָעְנְ
 דהאוכ הדימאנ תכאלה ךהש יכִיַו דרוכ דנהאוכ

 6 : רש

 טי ןימְז ןאיִמ רד דננאדכ יארְב יחַבְרַמ ור ןא רד

 רַהאֹֿפ דננאדכ יארְב שדודח רזנ ינותסו רַצַמ

 כ תואָבַצ הוהְי אב יתַדאהְׁשו יתָיָא ןָאו : דוב
 דנואדכ ָךזנ הכ אריז דוב דַהאֹוכ רַצַמ ןימְז רד

 דנהאוכ התאגָתְסֶא שיוכ ןאגַדננכ אפנ ָבָבְסְב

 וארַב יהָדנֹנכ תֶיאמָחו .הדנָהְר תאָגְנ ואו דומנ
 דהאוכ אר ןאשיאו דאתסַרפ דַהאֹוכ ןאשיא

 אכ דהאוכ ףורעַמ ןאיִרְצִמ רב דנואדכו : דינאהר

 דנהאוכ אר דנואדכ ןאיִרְצַמ זור ןֶא רו רש

 תדאבע ארוא איאדָהו חיאבד אבו תכאנְש

 ארנָא הדרַכ רדנ דנוארכ יארבו דרַכ דנהאוכ

 ככ דַהאֹוכ אר ןאיִרצַמ דננאדכו :דומָנ דנהאוכ אפו

 יופב ןוג ארז דאד דַהאֹכ אפש ןֵדוְבו דו

 תַבאָגַא אר ןאשיא דנָיאמְנ תשנ זאב דננאדכ

 : דאד דַהאֹוכ אֿפש הדומנ

 גכ דהאוכ רּושַאְב רָצָמ זא יהאר האש זור ןַא רד

 תפר דנָהאוכ רּושָאְב ןאיִרְצַמו רצַמְב ןאָיְרּושאו דוב

 : דומִנ דנהאוכ תדאבע ןאירושַא אב ןאיִרָצַמו
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 הדיסר רוגנָאָב לגו דש םאמַת הפוכש הכ יתקו
 אה הֹרַא אב אראה הכאש וא רדרג לדֿבמ
 דַהאֹוכ רוד .הדירב אראה לאהנו .דירב דַהאוכ
 אה הוכ יראכְׁש ןאגרמ יאֹרְּב המָהְו :דנבֿפַא

 יראכש ןאגרמו רש רַהאְופ התשאלנ או ןימז שוחוו
 עימנו הרב דנחאוכ רַסְּב אהנָא רב אר ןאתסבאת

 דנהאוכ אהנָא רַב אר  ןאתסֶמְז ןימְז שוחו

 | : רינארדג

 םוק זַא תואָבְצ הָוהְי יארְב יִהָיְדַה ןאמ]ז ןָא רדו

 ׁשיאדַתְבַא וַא הכ ימוק וַאו קארַנו רק דנלב

 יאפו רוַא רוז יתמא זַאו תסַא ביהמ ןונכ את

 םיפקַת אר ןאשיא ןימָז אה רהנ הכ הדננכ לאמ
 ןו'צ ָהוכְב ינעי תֹואָבְצ חֹוהְי ָםסַא ןאכמְב רנבימ

 : רש רַהאוכ הדרוא

 שי :באב

 רבא רַב דנוארכ ךניא רֶצַמ הְראב רד יחו
 רַצַמ יאה תו דָיָאימ רַצְמְב הרש ראוס ןה זית
 ןאיִרְעַמ גאה לו דיל  דנמאוכ יו ךוצח א

 ןאיִרצַמו :רש רחאוכ התכאדג ןאשיא ןורדנַא רד ב

 אב רַדארְב תכיגנַא רַב םהאוכ ןאירצמ רב אר

50 



 אנ טי איבנה היעשי באתכ |
 רהשו שיוכ ָהָיאפמַה אב היאפמהו דוכ רדארב

 : דומָנ דנהאוכ גְנֶ רשַכ אב רֶושַכו רהש אב

 שַתְרְשִמ הרש הדרפפַא ׁשנורְדנַא רד רצמ ַחורו
 אה תב וַא ןאשיאו רינאררנ םהאו5 לטאב אר
 לאו ןארגודאנו  הנְנַא .ןאבָחאצו ןאריג .לאפו
 םַתְס יאקַא תסדָב אר ןאיִרְצַמ :רומָנ דנַהאֹוכ

 רַב רוָא רוז האשְךאפו דֹומְנ םהאופ םיִלַֹת שיכ
 הֹוהְי דנואדכ דרכ רַהאֹוכ ינארמכח  ןאשיא

 ה הרש םכ (לינ) אירד זַא בָאֹו : דיוגימ ןינָג תֹואָבֲצ

 ןפעְתמ אה רהנו : דידרנ דהאוכ ךשכו בארַכ רהנ

 אירובו ינו דכשכימ הרש םכ רֹוצמ יאה יונ הרש

 ראנכ רב הכ יראזגרמו : דש דהאוכ הדרמזפ

 לינ יאה הַעַרמ ָהֹּמֵהְו תסַא לינ ָהְנהד רבו לינ
 יהאמו : דידרַנ דהאוכ דובאנו הרש הדנארו ךשכ

 הב באלק הכ ינאנָא ָהָמַהו דנריגימ םַתאֹמ ןארינ
 רב סאד הכ ינאנָאו דננכימ יראז דנזאדנַא לינ
 ט ןאלמאעו : רש דנהאוכ הדרספַא דננארַהטג בָא יור
 לכ דיפס הָנראּפ ןאגרנֿפאבו הדו הנאש ןאתכ
 י ןארודומ עימנו הדייאס וא ןאכרַאו : רש דנַהאוכ
 א לכלאָב ןעצ ןארהס : רש דנַהאוכ לד הדיג
 העְרפ ךנמשנאד ןארישמ תֹרָׁשִמו דנושימ קמחַא
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 זי איבנה היעשי באתכ

 יאה תַדְב הכ יאה חַבדמ וסבו : תסירגְנ דַהאוכ
 אב הָננֲאַבו דרכ דהאוכנ רַמנ תסַא התכאס דוכ

 תבו םיִרְׁשֲא ינעי הדומנ אנְב שיוכ יאה תׁשֹגְנַא

 : תסירגנ דהאוכנ באתֿפַא יאה

 יאה הבאר לֵתָמ שניצח יאה רהַׁש ור ןָא רד
 רש דהאוכ תסַא דנלב הוכ רב אי לננג רד הכ
 רנתשארג או לֵאָרׂשִי יָנְב ךוצח וַא אר אהנָא הכ
 אר דוכ ָתאֵנְנ יאדכ הכנוג : רש דהאוכ ןאריוו

 ידרואינ דאב אר שיוכ תווק ַהֶרַכַצֹו ידרכ שומארפ

 דומָנ יהאוכ פרג ריַפ ל יאזו לאהְנ ןירב אנְב
 הכ יור רד :תשאכ יהאוֿכ אר בירנ יאה המלקו
 חבצ רדו דאד יהאוכ ןמנ ארנָא יאמְנ ימ סרג

 שלוצחמ אמַא דרוָא יהאוֿכ הפוכשב אר דוכ ץורזמ
 דאב רַב רילפ אנ גאלע ןוחו ךלחמ תַפָא תר רד
 : תפר דהאוכ
 ַשרוש לֶּתִמ הכ ראיסב יאח םוק שרוש רב יאָ
 לַתָמ הכ יפיאוט שורכו דניאמנ ימ שרוש אירַד
 ףיאוט + דננכ ימ שורכ רֶוָא רוז יאה בָא .שורכ
 ןאשיא אמא דנשורכ ימ ראיסב יאה בָא שורכ לתָמ

 תכירג דנהאוכ רוד יאגבו דרַכ דהאוכ באתע אר

 הדנאר דאב רבארב רד אה הוכ ָהאכ לֶתָמו
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 : דאב דֶרג ָךֶבארַב רד ראבו לֵתָמּו רש דנַהאוֿכ
 חבצ וַא .לבקו תסא ףוכ ךניא םאש תקו רד
 ָהְצָחו אמ ןאגְדננכ גאראת ביצנ דנוש ימ דובאנ
 | : תסַא ןימה אמ ןאגרניאמנ תראנ
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 א אה לאב ןאוא ןָא רד הכ ינימָז רב יאו

 : רשאב ימ שּוכ יאה רהנ פרט ןָאְב הכ תסַא

 יור רַב .ידרַב ואח יתשָכ רו איִרַדְב ןאיִנליִאו
 ןר זית ןאלוסר יא דוג ימו רתְסְרפימ אה בָא
 הכ ימוק רזנ קארַבו דק רנלב תמא ךזנ דיור
 ינעָי דנַא הדוב .ביהמ ןוננ את  שיאדתבא זַא
 אה רהַנ הכ הדנָנכ לאמ יאפו רוא רוז ַתַמא

 ומאמת יִא :דנכ ימ םיסקת אר ןאשיא ןימז
 רב ימלע ןוִג ןאהנ הנכס ןוכסמ עֶבֹר ןאנכאס
 התכאונ אנרכ ןוגו דיגְנְב דדרג דנלב אה הוכ
 :דיונׁשְב רוש
 ןמ הכ תסַא התפג ןינְג ןמְב דנואדכ אריז

 דומְנ םַהאֹכ רַַנ דוכ ןאכמ ואו דימארָא םַהאֹוכ
 םנבַׁש ְךבַא לֶּתְמּו תאתאבנ רַב ףאצ !אמרנ לתַמ
 ה דאצה זַא לבק אדיז + דאצַח תרארַח רד ראד
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 ומ איבנה היעשי באתכ

 יאה ךשא אב אר אמש הָלָעְלֶאּו ןֹוְּׁשָה יִא

 אה הוימ רב הכ אריז תכאפ םהאוכ באריס דוכ

 ידאש : תא הראתפא גְנאבְלג תיאה רוגנַאו

 רַֹו דש התשאד רַב אה ןאתסב וַא ןאהַתבָאו

 דהאוכנ ינאמָדאַׁש ןאוַאו םנֶרִת אה ןאתסכאת

 לאמ יאפ אה תשֹכרְנ רד אר בארש יפו דוב
 : םדינאדרג שומאכ אר ינאמדאש יארצ רנכי יג

 בָאומ תַהְגְב טנרב לֶתְמ ןמ יאשחַא ארֶהְל א
 ימאגנהו : שֶרֶח ריק יארַב ןמ ןֶמַבו דנזימ אדָצ בי

 הרש רַצאח דוכ  ךנלב ןאכמ רד בָאֹמ הכי

 יארְב דוכ תַדָקמ ןאכַמְבו דנכ התסֿכ אר ןתשיוב

 תסַא ןיא : דש דַהאֹוכנ באימאכ דיִאיב אעד ג

 ןאמז וַא בָאֹמ ַהָראב רד דנוארכ הכ ימאלכ

 מלכת .דנואדב ןאְלַא אֹמַא : תסַא התפג םידק די
 לאס לֶּתְמ לאס הס זַא רעב הכ ריוגימ הדומנ
 תעאמג יִמאֹמְת אב בָאֹוכ לאלג רודומ יאה

 ראיסְב ןָא ַהיְקַֹו רש דַהאוכ רקחמ וא ָךיתכ

 : דידרג דנהאוכ תווק יבו םַכ

+4 
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 זמ זי איבנה היעשי באתכ

- 3 

 א ןאיִמ זַא קֶשֶמִד ךניא קֶשָמִד ַהְראב רד יחו
 דהאוכ בארכ הדותו דוש ימ התשאד רב אה רהש

 תַהְגְבו דוש ימ ךורְתמ רֶערע יאה רהש :רידרג

 אר אהנָא יסכו דוב דַהאוכ אה הלַנ ןדיבאוכ
 רהאוכ ףלַת םיִרפֶא זַא ראצָחו : דינאפרַת דַהאֹונ

 לֶּתְמו םֶרֶא היקב ואו קְׁשָמד וא תנמלס רש
 הָוהְי הכ ארז דוב דנאוכ לֵאָרְִׂי יֵנְב לאלג
 :דוג ימ ןינָג תֹואָבצ

 יהברפו דוש ימ ףיעצ בקעי לאלָג זור ןַא רדו
 ה דוב דָהאּוכ ןאנְנו :רררג ימ לידבת ירֹנאלְב שדסג
 ןאשיא יאה תסדו דננכ עמנ אר ערֶז ןארנ ורד הכ

 יתקו לתָמ רוב דהאוכו דנכ ןרך אראה הלבנס
 השוו : דנניב אראה הלבנס םיִאַפְר ידאו רד הב
 הכ יתקו לָמו | דנאמ יקאב ןָא רַד דנָנ יאה
 ַרכ רַב הנאד הס אי וד הכ דננאכָהְב אר ןותיז
 הָג ךאש רב הנאד גנפ אי ראהְנו דנלב הָבאש
 לֵאָרְׂשִי יארכ הָוהְי דנאמ יקאב ןָא ךוראב יאה
 ז ָהְדננרֿפָא יוסְב ןאסנָא ור ןָא רד : דג ימ ןינ
 לֵאָרׂשִי סודק וסב שנאמשו דרכ דַהאוכ רֿפנ דוכ
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 ומ , וט איבנה .היעשי באתכ דמ
 דָא ימ רַב הרג אב תיִחּול ןארֿפב ןאשיא הכ
 רַב תכאלַה יאדצ םינרוח האר וַא הכ אריז
 בארַכ םיִרְמָנ יאה בָא הכ ארז :דנֵרָא ימו
 הדש ףלַת האי הריבשב לע הכנֶג הש
 ןירב אנְב : תסַא הדנאמנ יקאב ובס יג יהו ו

 התֿכודנַאו דנַא הדומנ ליצחת הכ אר יתַלוד
 . הכח ימ אהה דיב4כדאול רבי אר וכ אה

 הטאחָא אר בָאומ ךודח ןאשיא ְךאירֿפ הכ אריז ה

 ןאשיא הלולװ םִיִלְנַא את ןאשיא הללו הדומנ
 יאה בָא הכנונ : תסַא הדיסְר םילֲא רָאְב את מ

 ןומיד רַב הכ ורנאז הרש רפ ןוכ וַא ןומיד

 אר ירש ינעַי ררנָא םַהאוכ דאז (יאיאלב)
 םהאוכ) שנימז היקב רְֵו בָאֹומ ןאירארפ רב

 : (תֶשאמנ

 זמ באב

 א תסַא ןימז םַכאְח גארַכ הכ אראה הרב | א

 : דיתסרֿפב ןוצ ךתֹכד ָהוכְב ןאבאיִב יוסְב עַלּפ
 ךננאמו הראוָא ןאגרמ לֶּתָמ בָאֹמ ןארתכרו ב

 דנהאוכ ןֹונרַא יאה רַבְטַמ ָךזנ הרש ךרַת ו ָהנאיִשֶא

 דיִרָוָא אָגְב אר ףאצְנָאו דיִהָדְב תַרָשִמ + רש ג
 ןאדרגְב בש לֶּתֶמ רהט תלו רד אר .דוכ הָיאסו
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 המ ומ איבנה היעשי באתכ
 םילפַת אר ןאיִראֹרֿפו ןכ ןאהנַפ אר ןאגרש הדנאר
 ד ןאגרש .הדנאר הכ ראדגב באומ יִא : אמנמ

 יור זַא ןאשיא יארבו דנניזג אוָאַמ ות ךזנ ןמ

 םלאט ארז שאב האג האנפ הדננכ גאראת
 דַדֹרַנ ימ םאמת הדננכ גאראתו דש ימ דובאנ

 ה יפרכו :דש רהאוב ףלת ןימז וא ראג םַתְמ
 רַנ יתסארב יפו תשָנ דַהאֹוכ ראותסא תַמְחְרב

 דנכ ירואד הכ תסָשְנ רַהאוכ דִוָּד המי רד ןַא
 לִנעת תלארע תתַהְנְב דלַמְב אר | ףאצנאו
 : דיאמנ
  םשָכו רֶבָכֹו אלו רבכת יראיסבו בָאֹמ רורג

 בָבַס ןידב : תסַא למאב וא ךֹכֿװו םדינש ארוא
 ןאשיא יִמאמתו דנכ ימ הֶלְולו בָאֹומ תַהְנב בָאֹומ
 תֵׂשְרְח-ריִק יאה דאינב ָתַהָנְב דניאמנ ימ הלולו
 ימ בורֹצמ לכלאב הכ ארח דינכ ימ הלאנ
 יאה מו ןְֹּׁשָח יאה ערומ הכ ארז : רש
 ךאת אה תֿמא ןארורפו רש הדרמופ הָמְבַׂש

 הריסְר ֶזָעַי הב את אהנָא דֹנַתֹסְַׁש אר שיאה

 הלאשו רש ימ הדנכארפ ןאבאיב רַדו דוב
 ט אֹנְב :תשדג ימ אירַר זַא הדש רשתנמ שיאה

 תסירג םהאוכ רזי ָהָיָרגְב הָמְבַש ֹומ יארְב ןירב
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 די איבנה היעשי באתכ

 םהאוכ םָדוכ ןימְז רד אר ראו : תשנ דהאוכ

 םהאוכ לאמ יאפ שיופ יאה הוכ רב ארואו תסבש
 וא י) ראב הרש עפר ןאשיא זַא וא גו דרכ

 ירידקח : רש רַהאֹוכ התשאר רַב ןאשיא ןַדרנ

 תפָא ןיא התשג רדקמ ןימְז מאמת רב הכ

 ןימה הרש זארְר אה תמא עימָג רב הכ יתסדו

 הרֹומנ רידקת תֹואָבְצ הוי הכ אריז : תסא

 תסרו דנאדרנ לַמאב ארנָא הכ תפיכ ספ תסַא
 הכ תסיכ ספ תסַא הרש וארד הכ תסא וא

 : דנאדרג רַב ארנָא

 לזאנ יִחַו ןיא דרמ האשדאפ זָחֶא הכ ילאס רד
 הכניא וא ןכמ יאש ןיטסלפ עימְג יא + רש

 אריז תפַא הרש התסַכׁש רז ימ ארת הכ יאצע

 ַהְניתנו דִיִא ימ ןוריב יעֿפַא ראמ השיר וַא הכ

 : דוב דַהאֹוכ הדנרפ ןיִׁשֲהֶא יאה הדוַא וא

 ןאריקפו דירג .דנהאוכ ןאניכסמ ןאגדאז  תסכנו

 אב ארת השירו דיבאוכ דנהאוכ ןאנימטַא רד

 לותקמ ות ןאגךנאמ יקאבו תשכ םַהאוכ יטחק

 רהש יֵאְו אמָנ הָלְוְלְו הזאורד יא : רש דנַהאוכ
 התכאדג ות ןיטסלּפ מאמת יא רוָא רַב דאירֿפ

 ימ דוד לאמש רט זַא הכ ארז רש יהאוכ
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 ומ ,די איבנה היעשי באהכ

 : דאתפא רדַהאופנ רוד יסכ יו ףופצ זַאו דִי
 דש הדאד באוָנ הָנ אה תמא ןאלוסַרְב ספ
 תסַא הדאהָנ דאינב אר ןּויצ דנואדכ הכניא

 : דרב דנהאוכ האנפ ןָא רד יו םק ןאניכסמו

 ומ באב

 גמ

 בל

 א ָךאע יבש רד הכ אריז בָאומ ָהְראב רד יחו

 יבש רַד ארז תפָא הרש ךאלַהו בארכ בָאֹומ

 הדכ תבָב : תסַא הרש ךאלהו באר בָאֹומ"ריק
 הדַמָא רב ןַתסירְג ַתַהְנְב רנלב יאה ןאכמְב ןובידו
 דנכ ימ הָלְוְלַו הָבָדְַו ֹובָנ יארְב  בָאּומ דנא

 יאה שירו תסַא ירג ןאשיא וא יכ! רה רכס רב

 רוכ יאה הָנֹוכ רַד : תפָא הדׂש הדיִשארָת המָה
 םאב תשפ רַבּו דנַדנַב ימ םאלַפְב אר דוכ ָךַמכ
 ימ הללו םַכרַה דוכ יאה וס ראהָנ רו אה
 הָלֲאְלָאו ןונָשָחו : ריר ימ אה ךשָאו .דָיאמְנ
 ץחי את ןאשיא ןאוָא דנא ימ רַב ראירֿפ
 הלאנ בָאֹומ ןאחַלמ ןירב אֹנְב רש ימ עומסמ

 ןנ

wij 
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 ה לד : דחל ימ ןאשיא רד ןאשיא ןאנו דננכ ימ
 שנאיִרארפ .רַרְוַא ימ רב דאירפ בָאֹומ תַהגְב ןמ
 אריז דננְז ימ הרענ הָישלש תלנעו רעצ הב את
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 די איבנה היעשי באתכ

 :דראד ימ רב ןאשיא יאה יסרכ זא אראה תַמא

 איִא דניוג ימ הדרכ באטכ ארת אה ןיא עיִמָנ י

 :יהדידרנ אמ ךננאמו הרש ףיעַצ אמ לתָמ זינ ות
 דורפ היִואהְב ות יאה טַברַב ארצו ות לאלָנ אי

 הרש הרינארתסג ות ריז אה םרכ תפַא הרש

 ְרַתַכד הרָהֹז יִא : דננאשופ ימ ארת אה רומו כי

 תַמא הכ יִא יהָדאתֿפא ןאמסַא וא הנוגְג חבצ

 הדנכפַא ןימְז רב הנוגָנ יתכאס ימ לילד אראה
 דועס ןאמסָאב יתפג ימ רוב לר רד ותו :יהְרש ג

 ארכ ןאגְראתס יאלאב אר  דוכ יסרכ הדומנ
 ףארטַא רד עאמתגא הוכ רבו תשארפַא םהאוכ

 יאה ידנלב יאלאב : דומְנ םַהאוכ פולג לאמש די
 פהאוכ יָלְעַא תְרצַח לַּתַמ הררכ רועצ אה רבַא

 דורפ הרפח יאה לַפְסַאְב היִואהְב ןכל + רש וט
 םשָנ ות רַב דנניב ארת הכ ינאנַא : דש יהאוכ מ

 איִא תפג דנָהאוב הדומנ למַאת ות ררו התכוד
 ךלאממו לולזתמ אר ןאהג הכ תסַא דרפ ןָא ןיא

 אר ןוכסמ עבר הכ + תָכאס ימ ׁשֵעַתֹרֹמ אר זי

 ימ םדהנמ אר שיאה רהַשו דומְנ ימ ןארי

 ןאשיא יאה הנאכְּב אר דוכ ןאריסַאְו תכאס

 אה תֿמא ןאהאשדאפ ָהֹמַה :דרכ ימְנ אהב ח
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 די איבנה היעשי באתכ

 ימ לאלָג אב .דוכ ָהְנאֹכ רד ךי רַה ."אעימג
 הדנַכֿפַא ןוריב דוכ ךבק וַא ות אֹמַא :דנבאוכ

 ינאגְתשוכ אבל ךננאמו הורכמ ָהָבאש ָלתָמ יושימ
 יאה גנַסְב הכ דנשאב הדש הדז רישמש אב הכ

 :הרש לאמ יאפ השאל לַתְמּו דנור ימ ורפ הרפח
 הכנוג דוב יהאוכנ דָחַתִמ ןפר רד ןאשיא אב

 יהְתשכ אר שיוכ בוק הדרכ ןאריו אר דוכ ןימְ

 : רש דהאוכנ רוכרמ רַבָאְב את ןארירש תייר

 לתק ןאשיא ןארדפ האנג ָבֶבְסְב שנארספ יארב
 לו :רעיכנ רב ןאשיא את דיזאס אייהמ אר

 רהש זַא אר ןוכסמ ַעָבר יורו דניאמננ ףרצת ןימ]

 ְךַצְב ןמ דוג ימ תֹואָבְצ הֹוהֹּו : דנזאסנ רפ אה

 םסָא דיוג ימ דנואדכו תסאכ רב םַהאֹוכ ןאשיא

 עטקנמ לָבָּב וַא אר תַיְרו לפנו אר היקב
 אה תשפ ראכ ָביצְנ ארנַאו : תכאס םהאוכ

 אמ

 טי

 אכ

 בב

 גכ

 = אב ארנו דינאדרנ םַהאֹכ בָא יאה באלו
 ימ תֹואְַצ הֹוהְי תפר םַהאֹכ תַכאלַה בוראג

 : דיוג

 ירֹומְב "אניקי דוג ימ הדרוכ םסק תֹואַבְצ הוה

 רש הַהאֹוכ עקאו ןאנגמַה םַא הדומנ) רצק הכ

 הדרַנֲא אֵנְב ןאנָגמַה םַא הדרכ רידקַת הכ יִגֵהַנְבו
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 ד' ( ג איבנה היעש* באתב חל
 תקפש לאֿפטַא רַב ןאשיא ןאמשנו דומְנ רנהאוכנ

 תניװ ךלאממ לאלג הכ לָבָבו :דרכ .דחאוכנ שי
 ארכ ןַתֹכאס ןוגזאו לַתָמ תַא ןאינאדלכ כ
 דאבָא .דַבָאב אתו : רש דהאוכ אר הָרֹמעו םדס

 דהאוכנ ןוכסמ .לפנ ָךעַנ 'אלסנו דש רַהאובנ
 דנָהאּובְנ המי | אגנָא רַד בארעאו : דידרנ כ

 דנהאוכנ אנא רַד אראה הל .ןאנאבשו דז
 דנהאוכ אָגנָא רד ארחצ שוחו הכלב :דינאבאוכ אכ

 רפ אה םוב וַא ןאשיא יאה הנאכו דיבאוכ

 דהאוכ ןְכאכ אָגנָא רד גרמ רתש רש דהאוכ

 לאגשו :  דרכ דנהאוכ יקר אננָא רד .ןאלונו רש בכ
 ךשוכ רַד אה גרגו ןאשיא יאה רצק רַד אה

 ךידמ שנאמו רז .דנהאוכ ארֶצ אמְנ שוכ אה
 : דישָכ דהאובנ לוט שיאה זורו דַפָרְב הכ תסַא

 די באכ

 לֵאָרְׂשִי הדומרפ םחַרַת בקעי רַב דנוארכ ארז = א
 רד אר ןאשיאו דיזג רַב דהאוכ רגיד ךאב אר

 ןאשיא אב אבָרגו דאד דהאוכ ימארַא ןאשנימְ

 דנהאוכ קצלמ בקעָי ןאדנאכ אב הרש קחְלמ
 ןאכמב התשאד רַב אר ןאשיא אה םוקו : דידרגב
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 טל די איבנה היעשי באתכ
 ןאשיא לֵאָרְׂשִי ןאדנאכו דרוָא דנַהאוכ ןאשרוב
 ךולממ יזינכו יִגדנַב יארְב .דנואדב מז רַד אר
 ריפָא אר דוכ ןאגְדננכ ריסַאו תכאס דנהאוכ דוכ

 דנהאוכ ינאר םכה שיוכ ןאראג םֶתְס רַב הדרכ

 : ומ
 ג תבארמֿצָאו םלֵא וַא ארת דנוארכ הכ יור רדו
 רֵׁשְב יצאלֿכ דנדאהנ ימ ות רב הכ תכס ינדנבו
 ד ָהאשדאפ רַב אר למ ןיא הכ :רש דַחאוכ עקאו
 םאמְת ראכ םַתְס ןָא הנוגָג תפג יהאוכ הדז לָבָּב
 ה דנוארכ : דידרנ ינאפ הנוגג השיפ רֹונ ןַאו רש

 ו הכנָא : תסָבָש אר ןאמָבאח ןאכנו ןארירש יאצע

 רבו דז ימ ילאותמ הָמְרַצ אב םֵׁשֹכְב אראה םוק

 ימ ינארמכח רַח יב יאֿפג אב בַצֹנב אה תמא

 ז הדידרנ תַכאסֹו הרש םארָא ןימז יִמאֹמְת : דומנ

 ח אה רַבונַצ :דניאמנ ימ םנרַת דנלב ןאוָאְבו דנַא

 ןאמראש ות ָהָראֹב רד ןֹונָבְל ָךאזָא יאה ןרסו זינ
 עטק יהדיבאוכ ות הכ ינאמז וַא דניוג ימ הרש

 ט וַא היואה : תסַא הדמאינ רב אמ רב יהדננכ
 ארת יאיִב ןוָנ את תסַא ךְרַחְתמ ות יארב ריז
 ןימָז ןאגרֹוב עימנ ינעי ןאגררמו דיאמנ לאבקַתסא
 ןאהאשראפ עימנו דזאס ימ ראדיב ות יאֹרְב אר
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 גי איבנה היעשי באתכ

 תַהְגב .דנָיאמְנימ ד ןמ יארְבִכ רד הכ אר
 אה הוכ רַד יהורנ ןאוא : םדומנ תועד םבצג ד

 תַמא ךלאממ יא ןאוָא ריתכ קלכ ןאוָא לת
 רכשל תואָבַצ הוהְי דנשאב הרש עמְג הכ אה

 מז וַא ןאשיא :דניב ימ ןאס נְג יארב אר ה

 ינעי = דנא ימ ןאמסַא יאה ןארכ וַאו דיעב
 ןאהג ימאמת את דוכ בֵצֹנ הָחְלפַא אב דנוארכ
 ר הכ ארז דינכ הַללו :דנכ ןארו אר
 רראק נאג זַא יתָכאלַה למ תפָא ךירזנ דנואדב

 אה תפד ָהַמַה תַהְנ ןיא ַא :ריָא ימ קלשמ
 התכאדג םדרמ ַהָמַה יאה לו רוש ימ תֶסֹס

 דרַרו אה םלֵא הרש יַהֲתֹמ ןאשיאו : רָדרנימ ח
 הכ ינז לּתָמ דוש ימ ץראע ןאשיא רַב הז יאה
 קו .ךפנ רניד ךי רב דנשכ ימ דרד דיאז ימ

 הלעש יאה יור ןאשיא יאה יורו דנזאדנַא ימ
 תְדָשו בָצִג אב דננאדכ זור ךניא :רשאבימ רו ט

 ןאריו אר ןאהָג את רדָיָאימ ישיכ םֵתַפֹו םשַכ

 : דָואמְנ ךאלַה ׁשנאיִמ זַא אר ןאראכ האנגו דזאס
 יאנשור שיאה גרבו ןאמפָא ןאגָראתְס הכ אריז

 עולט תק רד באתפַאו דאד דנַהאוכנ אר דוב
 אר דוכ יאנשור האמו רש דַהאוכ ךיראת דוכ

36 

- 

- 

- 

- 



 זל גי איבנה היעשי באתכ

 אי ָבֵנכְב אר ןוכסמ עבר ןמו : דינאבאת דהאוכנ

 אמ ןאשיא ןאיצע ָבַבֹכְב אר ןארירָשו האנג

 םהאוכ האבת אר ןאֹרָבַכַתמ רורגו דאד םַהאֹוכ

 : תכארנַא םהאוכ ריִזְב אר ןאראבג ָךְבַכַתו תֶכאס

 יאלט וַא אר ןאסנָאו ץלאכ רז זַא אר םדרמו
 ןירב אֹנְב : דינאדרג םהאוכ רַת באיִמַכ ריֿפוא

 יאָג וַא ןיִמְת תַכאכ םהאוכ לְלֲתמ אר ןאמסָא
 הָוהָי ְבַצַנ ןח רד רש דַהאֹכ ְּךֵרֵחַהֹמ דו

 ֹוהֲא לְהָמו :וא םשכ תֶרש ר רדו תֹואָבְצ
 עמְג ארנַא יסכ הב יהְלַנ ךננאמו הדש הדנאר

 הגות דוב םוק וסְב םַכ רַהֹו דוב דנהאוכ דנכנ

 דהאוכ .רארפ שיוכ ןימזב ץכש רַחו דומנ דַהאוב

 ומ דהאוכ הדז הזינ אב דש תפאי הב רַהְו : דרב

 דהאוכ רישמש אב רדָוָש התֿפרְג הכ רַהו רש

 וט ןאשיא ָךפַנ רַר זינ ןאשיא לאפמַא : דאתפא
 תראג ןאשיא יאה הנאכו דנוש התכאדנַא ןימזב

 ןמ ךניא + דנדרג תַמָצְע יב ןאשיא ןאנזו דוש

 הכ תכיננַא רב םַהאֹכ ןאשיא רב אר ןְךִמ
 תפוד אר אלטו דנַרוָא ימָנ באסַהְב אר .הרקנ
 הי אר ןאנאוג ןאשיא יאח ןאמַכו : דנָראד ימְנ

 סחַרִת םֶמֶר ָהְרָמַת רַבו דרכ דַהאוכ דרוכ
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 בי , א' איבנה היעשי באתכ דל
 רב ימלע אה תַֿמא תַהְנו :רַבֹוֲא זאב דנשאב בי

 דַהאֹוכ עמְנ אר לֵאָרִׂי ןאגרש הדנאר התשארפַא
 ןאהג ףרט ראהְנ וא אר הָרוהְי ןאגדנכארֿפו דרכ

 רהאוכ עפר םִיִרפֲא דַפַחֹו : דֶרוָא דַהאֹוכ םֵהאֹרֿפ

 םִיָרּפֲא דידרנ דנַהאֹוכ עָטקְנמ הָדּוהְ ןאנמשרו רש

 אר םיִרפֶא הָרּוהְיו דרב רַהאוכנ דַפַח הָדּוהְי רַב

 שוד רַב בֶרֹגַמ ָבְנאָנבו : דומְנ דַהאובנ ינמשד די

 תראו םַהאב אר קלשמ יִנְב הדירפ ןָאיִנמְמְלֿפ
 בָאּומו םּודֶא רב אר דוכ ַתסדו דומָנ דנַהאוב

 דנהאוכ תעאטַא אר ןאשיא ןֹומע יֵנְב הדרכ וארד

 האבַת אר םִיָרַצַמ יאירד ָהֵנאֹבְז דנוארכו :דרַכ וט

 רהנ רב ןאוכ ךאב אב אר דוכ ָתֹכַד התכאס

 רהאוכ ׁשֵרְהַנ תֿפַה אב ארנָאו דרַכ דַהאֹוכ זארד

 ;דאד דַהאֹוכ רובע ןָאְב שפכ אב אר םדרמו דז

 הדנאמ יקאב רּׁשֲַא א הכ וא םוק הייקב תהגבו

 ָתַהְגְב הכנאנג דוב דהאוכ יהאר האש דנשאב

 םִיָרְצִמ ןימָז זַא ןאשיא ןֵדַמָא רב ןור רד לֶאְרְשי
 | : דוב

-1 
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 בי באב

 ארת דנואדכ יא הכ תפג יהאוכ זר ןֶא רדו א

 תַבַצִג אֹמַא ידוב ךאנבצנ ןמב אריז םיוגימ דמח
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 הל גי | בי איבנה היעשי באתכ
 ב ךניא + יהָדיִמ ילֹסַת ארמ הרש הדינאדרג רב

 םַהאֹוכנ הרומְנ לכות וא רב תסַא ןמ ַתאָנְנ ארב
 תסַא ןמ ַחיבסתו תווק הוה הי אריז דיפרַת

 ג ינאמךאש אב ןירב אֹנָב : תסַא הריררנ ןמ תא
 ד ןָא רדו :דיִׁשַכ דיהאוכ בָא תאָנְנ יאה הַמְׁשְנ זַא

 םאנו דייוג דמח אר דנואדכ תפג דיהאוכ זור

 אה םוק ןאיִמ רד ארוא לאמעַאו רינאונְב ארוא
 לאעתמ וא םסַא הכ דייאמְנ רכָרו דינכ םאלְֶא
 ה ראכ אריז דייארָכְב דנואדכ יארְב : דשאב ימ
 ןימז ימאמת רד ןיאו תסַא הדרכ םיטע יאה

 ורב אר אדצ ןוצ ָהנכאס יא : תסַא ףורעַמ

 ןאיִמ רד לֵאָרְִׂי םודק אריז יאֹרַפְב התשארפא
 :תסַא םיטע ות

 כי. באב

 א ץֹומַאְּב הָיְשְי הכ לַבָב הראב רד יחו
 :דיד ארנָא
 כ ןאְשיאְב זאוָאו דינכ אפ רַב ךשכ ָהוכ רב ימלע
 הב את רינכ הראשַא תפַד אב דײאמָנ דנלב
 :רוכ ןאפדקמ ןמ :דנׁש לֿכאד אבננ יאה רד
 ינאנָא ינעִי שױכ ןאעאנשו םתשאד רומָאמ אר
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 י איבנה היעשי באתכ
 ןאהַברֿפ רַב תֹואָבְצ הוה דנאדכ ןירב אנְב
 ינתכוס וא לאלנ ךיזו דאתסרֿפ דַהאֹֿכ ירנאל וא
 ךונו :דש רקאוכ התכורפַא ׁשֵתֲא ןתכוס לֶּתְמ
 רדו רש דַהאוכ הלעש ו סולקו ראנ לֶאָרׂשִי
 :דרוכ דהאוכ הרינאזופ אר שָסָכו ראכ זר ךִי

 אר .ןדב םַהְו חור םַה וא ןאתסבו לנג ָתְכַשו

 רהאוכ ץירמ ןתכאדג לֶּתְמו תכאס רהאוב האבת

 רדע לא לילק שלגנג ןאתכרד הקו :  רש ש

 אב

 דנאות תבַת אר אהנַא ילֿפטמ הכ דוב דַהאֹוכ
 , : דרכ

 לֵאָרׂשִי הייקב הכ רש רהאוכ עקאו זר ןָא רדו

 ה הב רגיד ראב בקעי ןאדנאכ ןאינאנו

 רב הכלב | דומָנ דנַהאוכַנ דאמתַעַא ןאשרוכ

 ץאלכַא הב תפא לֶאְרְשִּי סורק הכ רנואדב

 היקב ינעי  יהייקבו | + דומְנ .דנהאוכ דאמַתְעא

 דנהאוכ תשג זאב קַלֶממ רדאק יארב יוסב בקעי

 גיר לֶתְמ לֵאָרְׂשִי ות םוק דנָנ רַה ארז :דרכ
 תשנ זאב יתייקב ןאשיא וַא טקפ דנשאב אירד

 תַלארֲעְב תפא רדקמ הב יתכאלַה דומָנ רנחאופ

 תֹואַַצ הָּוהְי דנוארכ אריז : דש דַהאֹוכ ארנמ גב
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 אל י איבנה היעשי באתכ
 למעֶב ןימז יִמאמְת ןאיִמ רד ירידקתו תַכאלַה
 :ררוַא דהאוכ

 דכ יִא דיוגימ ןינְג תֹואַבצ הָוהְי דנואדכ ןירב אֹנְב

 דיסרַתַמ רּוׁשֲא זַא דינָכאפ ןויצ רד הכ ןמ םוק

 אר דוכ יאצעו דַנָב בוב אר אמש הָנ רגַא

 : ריאמְנ דנלב אמש רַב ןאיִרצַמ לַתָמ
 הכ םאמת בֵצֹג ימַכ ראיסָב ןאמְז זַא דעַב אריז

 ןאשיא תכאלה יארַב ןמ : םשכו רש דהאוכ

 וכ יו רַב יִהְנאיזאת תּואָבְצ הָוהְִו : דוב דהאוכ

 רַב ןידַמ ראתשכ רד הכנאנ) תכיגנַא רַב דהאוכ

 רוב דהאוכ אירד רב וא יאצעו ברוע ָהרכצ

 ןאירצמ רב הכ ירֹוטְב דרכ דַהאוכ דנלב ארנָא
 מ הכ רש רַהאוכ עקאו זור ןָא רדו :דוב הדרכ

 עפר ות ןררג זַא וא גְיְו ות שוד זַא וא ראב

 : רש רהאוכ התססג יהָברַפ זַא גו רש דַהאֹוכ

 חכ שָמָבַמ רדו תשרג ןֹורְגִמ זַאו דיסְר תָיַע הב וא

 טכ דנדרכ רובע רַבְעַמ וא : תשאדג אר דוכ באבסא

 דנרש ןאפארַה הָמְר להַא דנדיזג לממ עַבָּג רד
 ל ְךַתְכִה יא :דנררַכ רארֿפ לאש תַעְבַּג להו
 יִאו הָשיל יִא .רָוָא רַב דאירֿפ דוֿכ ןאוָאְב םיִלּ
 אל דנרש ירארֿפ הָנמְדמ :הָד שוג ריקפ תֹותָנע
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 י איבנה היעשי באתכ חב

 רד תסאוכ זאב תור רד ספ : דניאמְנ גאראת ג

 דיהאוכ הָנ ךִיִא ימ רוד זַא יבארַֿכ הכ יניח |

 תכירו דיהאוכ תנואעמ יארְב הכ וסבו ררכ
 זַא רג :תֿכאדנַא דיהאוכ אָנכ אר דוב לאלנו ד

 דנַתֿפיִב ןאגְתַשכ ריזו דנְוש םכ ןאריסַא יז הכנָא
 תסדו הדשנ הדינאדרנ רב וא ַבֵצג המה ןיא אב

 : תפָא וארְר זונַה וא
 יאצעו תסַא ןמ בַצֹג יאצע הכ רושַא רב יאָו ה

 : רשאב ימ ןמ םשכ תסַא ןאשיא תסד רד הכ =

 סוק דמו םַתֹכְרְפמ קפאנמ ָתַמִא רַב ארוא י

 דנאבָרְב יתַמינג את םרארימ רומָאמ רוב בוצנמ
 אה הָנכ לג לתָמ אר ןאשיאו דנרבְב יתראנו

 דנכ ימָנ ןאמג ןינג וא אמָא : דנואס לאמ יאפ ז
 ךארמ הכלב דִיאמְנ ימנ םאוק הנוג ןידְב שלדו
 ךאלַה אר דאיסַב יאה תַמא הכ תפָא ןיא שלד

 ןאראדרס איִא דנַוג ימ אריז : דָואסְב עמנו ח
 תַמ .ּונְלַּב אא : דנתסינ האשדאפ "אעימנ ןמ מ

 איו .ינ דַּפְרַא לֵתָמ תַמֲח איִאְו תסינ ׁשימְכרַ
 תסד הכנאנג : רשאב ימְנ קשָּמר ךננאמ ןורמש י

 תבו תֿפאו אליתסַא אה תב ךלאממ רַב ןמ
 םיִלשּורְי יאה תב וא אהנָא הֵדיִׁשארִת יאה

28 



 טכ י איבנה היעשי באתכ

 אי הכ ינֵהַנְב איָא ספ + דנדוב רתשיב ןורמשו
 תבו :םִיְלָשּורְיב םֶדומְנ למע שיאה תלו ןורָמשב
 : דומָנ םַהאוכנ למַע ןנְג שיאה
 כי דנוארכ הכנָא וא דעַב רש רדַהאֹוכ עקאוו

 םילָשוריו ןווצ ַהוכ אב אר דוב ךאכ ִמאמְת

 לַד הרמת וא ןמ הכ רשאב הדינאפר םאָננֲאָב
 ְרְבַכֲתמ ןאמשג ךכפ וַאו רושֶא האשדאפ ךורגמ

 גי ָתֹוֹוקְב ריוג ימ אריז + דישָכ םהאוכ םאקַתְנֶא יי

 ןיא םַתסַה םיהפ הכנוג שוב ַתַמְכַהְבו רוכ תסד
 םתכאס לקַתְנמ אראה םוק ךודחו םדרַכ אר

 ראבְג לַּתְמּו םדומְנ תַראֹג אר ןאשיא ןיאמו
 יי ןמ תפדו : םַתְפאדנָא ריב אר ןאשיא ןארורס
 תסַא התפֶרִנ יהָנאישָא לָתַמ אראה םוק תלוד
 ןמ רננכ עמָג אר ךורתמ יאה םכת הכ ירֹוטְבו

 לאב הכ דובנ יפכו םדרכ עמְג אר ןימָז ימאמת
 ְךִג ךג אי דיאשנָב אר דוכ ןאהָד אי דנאבנגב אר

 וט דנַכְׁש ימ ןַאְב הכ יסכ רב רֵבַת איִא + דיאמְנְב

 ארנָא הכיסכ רַב הרא אי דֹומנ דהאוכ רכֿפ

  אצע אוג הכ דרכ רַהאוכ ראכְתפֶא .רָשכימ
 הגנא תפר בג אי דנאבננְב אר דוכ ָהְדננכ דנלב
 : דיאמנ דנלב רַשאבָנ :בוָג הכ אר



 מ איבנה היעשי באתכ וכ

 רורג א הכ ןורְמש ןאנכאסו םִיָרְפֲא ינעַי תסנאד

 הדאתפא אה תֶׁשֹכ :דנַוגמ דוכ לַד בכ י

 םיהאוכ אנְב הדישארֶת יאה גְנָס אב אֹמַא תסַא

 אמַא תֹסַכְׁש םַה רד גארֿפַא יאה בֹוָג  דומְנ

 ןירב אֹנב : םיראדגימ אהנָא יאָגְב דאזָא ןרכ אי

 רב דַהאֹוכ וא ָךֵצְב אר ןיִצְר ןאנמשד דנואדכ

 : תכיגנא רַב דַהאוכ ארוא ןאמצְכו תשארפא

 בֶרְמ זַא אר ןאיִניטֶסלפו קרשמ זַא אר ןאיִמארַא בי
 דנַהאוכ הדושג ןאהְד אב אר לֵאָרְׂשִי ןאשיאו
 הדינאדרגרב וא םשפ המה ןיא אב אֹמַא דֶרוכ

 : תפָא זארד זונה וא תסדו הרשנ

 הדומננ תשנ זאב ןאשדוכ ַהָדנַנְז וסְב םוק ןיאו גי

 ןירב אנב :דנַא הריבלטנ אר תֹואָבְצ הוו די
 ךי רד לֵארׂשִי זַא אר יִנְו לבנו םדו רפ דנואדכ

 רפ ףירש ךרמו ריפ ְךרַמ : רירב דַהאֹוכ זר ומ

 ימ םד דַהְד ימ גורד םיִלעַת הכ יִאיִבָנו תסַא
 אר ןאשיא םוק ןיא ןאידאה הכ אריז : דשאב וט

 :דנׁש ימ הריעלב ןאשיא ןאוריפו דננכימ הארמנ
 רורסמ ןאשיא ןאנאוג זַא דנואדכ בַבְס ןיא א ז

 םחרַת ןאשיא ןאנז הָויבו ןאמיתו רבו רש רהאוכנ

 = רירשו קפאנמ .ןאשיא ץימָג הכנוג דומנ דַהאֹובנ
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 זכ ' , ט איבנה .היעשי באתכ
 אב דש ימ םֶלָבְתִמ תקאמַחְב ינאהְר .רַהְו דנַא

 וא תסדו הרשנ הדינאדרג רַב וא ָבצג המה ןיא

 : תפָא זארד ונַה
 ראכו דנאוס ימ שָתֶא לִּתַמ תרארש הכ אריז
 התכורפַא לגְנְנ יאה התוב רדו ררוכ ימ אר סבו
 הָוהְי בצג וַא :רש ימ ןאָּפ טילג ךוד הרש
 שָתֶא זיה םֶוקו תסַא הרש התכוס ןימְז תואָבְצ

- 
 ח

 ט -

 : דראדנ תקפש דוכ ְךדארְב רַב יִפָכְו דנַא התשנ

 כ דננאמ ימ הנסרגו דניאבר ימ תסאר בנאנ זַא

 סכרַהו דנש ימָנ ריפו דנרוכ ימ ףֶג ףרט ואו

 םִיַֿפָא הֶשַנְמ : דרוכ ימ אר דוכ יוזאב תשוג

 ךָצְב ןאשיא יוד רהו אר הֵׁשֹנְמ םִיַרֿפָאו אר

 וא ָבַצֹג המָה ןיא אב דנַש ימ רַחַהֹמ הָדוהְי

 : תסַא וארד זונה וא תפדו הדשנ הרינאדרג רב

U א 

 ג באב |

 א אר הלָדאע ָךיֹנ םאכחַא הכ ינאנָא רַב יאו

 םוקרמ אר םלט הכ ינאבָהאכו דנזאס ימ .יראג
 ב ףרחְנמ ירואד זַא אר ןאניכסמ את : דנראד ימ

 הכנָא את דניאברב אר םוק ןאריקפ קחו דנזאס

 אר ןאמיתַו דנושְּב ןאשיא תראג ןאנז הויב
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 מ,ח איבנה היעשי באתכ דכ

 ינארנ ודאָנְו הנגַא באֹחצַא זַא הכ דנג אמשְב
 (דיוג) דינכ לָאס  דננכימ םזמְת ךיִנ ךיִג הכ
 וַא איִאו דנָיאמְננ לאוס דוכ יארכ זַא םֹוק איא

 תַעירְׁשְב : דומָנ דיאב לָאֹוס ןאגרנז תַהְגַב ןאגרְרמ כ
 םאלכ ןיא קֿפאומ ראו (רייאמְנ הָנות) תדאהׁשו
 דַהאוַנ יאנשןר ןאשיא יאֹרְב םפ דנגנ .ןפס

 תשנ דנהאוכ ןָא רד יגְנְסרגו תְַכע אבו : דוב אנ

 שושמ אר ןתשיוכ דנש הנסרג הכ ימאננהו

 תנעל אר דוכ יארלו האשדאפו תכאס דנהאוכ
 רַפַנ ןימזַבו : תירַגנ דנהאוכ אלאבְב הדרַכ גנ

 תמְלֹו יכיראתו יגנַת ךניאו תֿכאדנַא דנַהאוכ

 הדנאר טילג יכיראתבו דוב .דהאוכ ינאשירפ
 : דש דנהאוכ

 ט באב

 יכיראת דובימ יגנַת רַד הכ וא יארב ןכל א
 ןימ ןּלְבְז ןימְז ןישיפ ןאמז רד רש דהאוכנ
 רַבָא ןאמז רד אֹמַא תכאס לילד אר יֵלּתֿפנ

 תַמא לילָג רד די ףרט ןָאְב אירד ָהאֹרְב ארגָא
 רַד הכ ימוק : ךינאדרנ דַהאוכ םרַתחֹמ אה ג

 = דנהאוכ ימיטע ךונ דנדוב ימ ךלאס יכיראת
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 מ איבנה היעשי באתכ
 עטאס רונ תֶומ ַהיאס ןימָז ןאנכאס רבו דיד

 הידאש התכאפ ראיסב אר םוק ות :דש רדַהאֹוב

 ידאש ות ָךֹוצחְב ידינאדרנ דאיִז אר ןאשיא

 ךננאמו ֹורָד תקו ינאמדאש לֶּתְמ דרכ דנַהאוכ
 : דנאמנימ דנו תמיננ ןֵדומְנ םיפקַת רד הכ ינאסב
 ינעי.ׁשנדרנ יאצעו ארוא ראב גי הכ אריז

 רד הכנאנָג יתסַבש אר יו ַהָדֹנֹנכ אֿפג יאצע

 ןאחלפמ ָהָחַלְסַא ַהמַה ארז :ידרכ ןיְדמ תר
 תסַא התשגָא ןוכְב ןאשיא תוכרו תסַא אנג רד

 : דוב דנהאוכ שָתֶא םזיהו .ןתכוס יארְב אֹמַא

 אמְב ירספו הדייאז ידלו אמ יארְב הכ ארז

 דוב רַהאוכ וא שוד רַב תנטלסו רש הרישכב
 ידמרס ָךַרַּפ רידק יארכו רישמו ביִנֲע וא םסָא
 יקרְת : רש דַהאֹוכ הדנאוכ יתַמאלְס = ךורסו
 רו רִוָד  הָיְפְרכ רַב ארוא יתמאלסו תנמלס
 ארנָא את דוב דַהאוכנ אהַתְנַא ו תכלממ
 דאבָא לא דֵכֲא את ןָאלַא זַא תלאדעו ןאצנָאְב
 ארניא תֹואָבְצ הָוהי רג דיאמְנ ראותסאו תבאת
 : דרנָא האוב אָנְב
 רב ןָאו ראתסְרפ בקע = רזנ ימאלב | רנוארל
 דנהאוכ םוק :ִמאמְתו : רידרג עקאו לֵאָרְׂשִ
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 ח איבנה היעשי באתכ בכ

 ואו םֵדרַכ יכידזנ הייִבָנ הב ןמ ספ : םריגימ ג

 מב רנואדכ האגנָא דיאז ירסָּפ הרש הלמאח
 ארז :םאנב זמ שָח ללַׁש רַהמ ארוא תפג ד

 יאו םרדָפ יא דנאֹוַתְב למ הכנָא וַא לבק |

 ה

- 

- 

 ט

 אר ןורמש תמנֿג קָשָמד לאומַא יוגב םרדאמ
 :דרב דנהאוכ אמגָיְב רּׁשֲא האשדאפ שיפ

 :תפג הדרַכ באמְכ זאב ארַמ רניד ראב דנואדכו

 תַמָיאלְמְב הכ אר הלָש יאה בָא םֹוק ןיא הכנוג
 הָיְלַמְר רספו ןיִצְר זַא הדרמש ראוכ דושימ יראג

 בָא דנוארכ ךניא ןירַב אֹנְב :דנַא הרש רורסמ

 רושא האשראפ ינעָי רהנ ךאיסב וא רוז יאה

 רַהאוכ רַב ןאשיא רַב ארוא ַתַמָשָח מאמו

 רַהאוכ רב דוכ יאה ױִג ץימָג זַא ואו דרָא

 ראש רַפ שיוכ יאה ראנְכ יִמאמת זַאו דַמָא

 ןאליפ הדומנ ואְנְת הָדּוהְי רבו + רש רהאוכ
 אה ןֵדרַנְב הכנַא את דומְנ רַהאוכ רובע הדרכ

 ץרעו לוט הדרכ ןהפ אר דוכ יאה לאבו רַכָרְ
 ;תֿכאפ דַהאוכ רפ לֶאּונַמַע יִא אר תַתַיאלְ
 תֿפאי דיהאוכ תפכשו אה םוק יִא דייִא ןאָנוַהְב

 דיִדנַבְב אר דוכ ךמכו ןימז יאצקַא יִא דיריג שוגו

 דידנַבִב אר דוכ רמכ תפאי דיהאוכ תסָכֶשו
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 גכ ח איבנה היעשי באתכ

 י דיֹנכ תַרְושַמ םַה אב : תפאי דיהאוכ תַכְׁשו

 הדרוָא אָנְּו .דייוג .ןמפו רש  רַהאוכ .לטאבו
 אי הכנוג : תסַא אמ אב אדכ אריז דש רַהאֹוכנ

 םילעַת ארמו תפנ ןיננ ןמְב יוק תסד אב דנואדכ
 : תפגו םיאמננ ךולפ םֹוק ןיא הארב הכ דאר

 בי אמש דנמאנימ הנתפ םוק ןיא הכ אר הָננֲא רה

 ןאפרַת ןאשיא ץסרַת וַאו דימאננ הנתַפ ארנָא

 גי דייאמנ םידקַת אר תואָבְצ הוהְי : רישאבמ ףיאכו

 די (אמש יארְב) ואָו :דשאב אמש 8ֹוכו סרה ואו

 וד רַה יארְב אֹמַא דוב רַהאוכ סדקמ ןאכמ

 הדנָהְד שזגל ָהֶרכצו םראצמ ןנס לֶאְרְשי ןאדנאכ
 וט זַא יראיסָבו : הלָתו םאד םְִלָשּורְי ןאנכאס יאר
 התסַכָשו דאתפא דנהאוכ הדרוכ : שונל ןאשיא

 :דידרג דנהאוכ ראתפְרִג הדאתפא םאדבו הרש

 זמ םנאדרגאש רד אר תעירשו גיפב םַהְב אר תדאהש

 י דוכ יור הכ דנואדב יארְב ןמו : זאפ םותכמ

 ראטַתְנַא דזאס ימ יפכמ בקי ןאדנאכ זַא אר

 הי ןמ ךניא : דוב םהאוכ וא ָךאו דימא הרישְכ

 ָבֶנאָג וַא תסא הדאד ןַמַּב דנוארכ הכ יֹנאֹרַפַפו

 ַתהְנְב תסַא ןכאס ןֹויִצ הוכ רֶד הכ תּואָבְצ הֹוהְי

 טי ןאשיא ןוָנו = : םיתפה תאמאלעו תאיִא לֶאְרְשי
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 ז איבנה היעשי באתכ

 דינכ ראזיב אר ןאמררמ הכ תסַא להַס יזיִג אר

 אֹנְב : דינכ ראזיב זינ ארַמ יארכ דיהאוכימ הכלב די

 דאר דַהאֹכ תיא אמשב דנואדכ ךוכ ןיא רב
 דַײאז דהאוכ ירֹכְפ הרש הלָמאח הרַכאב ךניא
 לסעו הָרַכ : דְנאוכ דהאוכ לֶאּונָמְע ארוא םאנו
 ראיִתְכִאְו ידב ןררכ ְךרַת הכנָא את דרוכ דַהאוכ

 הכנָא וַא לבק אריז : דנאדְב אר יבוכ ןדרכ מ
 אר יבוכ ןדרכ ראיִתְבָאו ידב ןדומנ ךרת ר

 ןַא האשראפ וד רַה וַא אמש הכ ינימז דנאדְב

 רַבו ות רַב דנואדכ : רש דהאוכ ךורתמ דיפרתימ

 ררוא דהאוכ אר ימאיִא תַרַרְפ ןאדְנאכ רבו תמוק

 את רש ארג הָדּוהְי וַא םִיָרֿפֲא הכ ימאיִא זַא הכ

 ; אר רושא האשדאפ ינעי רשאב הדמאינ לאח
 יארֶב דננאדכ הכ רש רַהאֹוכ עקאו זור ןֶא רדו ח

 דנָא רֶצָמ יאה רהנ יאה ראנְכְב הכ יאה םגמ

 דהאוכ ריפצ דנא רושא ןימז רד הכ יאה רובנזו

 יאה ידאו רד הרַמֲא רב אהנא יִמאֹמַתת :רז ש

 יאה התוב ָהָמַה רבו הֹרַכַצ יאה ףאנַשְו ןאריו

 דנהאוכ דורפ אה עתרמ המה רבו ראד ראכ

 הכ יהרתסא ָהָמסאוְב דנואדכ זור ןָא רדו :דַמָא כ

 הטסאוב ינעי דושמ ריגא רהנ יארואמ זא
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 אכ ח,ז איבנה היעשי באתכ

 דהאוכ אראה יאפ יומו רכס יומ רושא האשדאפ

 אנ ןָא רו : רש דהאוכ הדרתְכ םַה שירו דישארת

 ודו ןאוָג ןאג ךָי יצכַׁש הכ רש רַהאוכ עקאו זור
 בכ יִנאוארַפ זַאו : תֶשאד דַהאֹוכ האגנ הדנז ךנפסוג

 רַה אריז דרוכ דהאוכ הרכ דנהְרִימ הכ יריש

 הָרֵכ שַבארוכ דנאמ יקאב ןימָז ןאימ רד הכ

 גכ הכ ינאכמ רה זור ןַא רדו : דוב דהאוכ לסעו

 רשימ הדאד הרקנ הראפ ראזָה ָתַהְנְב ןמ ראזָה

 דכ אה רית אב : דוב דהאוכ סכו ראכ וא רפ

 הכ אריז דַמָא דנהאוכ אָגנָאְב םדרַמ אה ןאמַבו

 הכ עימנו : רש רַהאֹוכ סַכו ראכ וַא רפ ןימז ימאמת

 ראכ סרה וַא רשימ הדנכ ליב אב הכ יאה הוכ

 אר ןאואג הכלב דַמָא דנַהאוֿכנ אָננֲאְב סו

 לאמיאפ ארנָא ןאדנפסוגו דאתפרפ דנהאוכ אננָאָב
 : דרכ דנהאוכ

 ה באב

 א דוכ ָתַהָנְב גרוב יחול תפג ארמ רנואדכו
 לֶלָש רַהֹמ יאֹרְב ןאסְנַא םלק אב ןָא רבו ריגב
 ב ןהאכ היִרּוא ינעָי ןימַא ךוהש ןמו :םינְב זַּב ׁשֲח

 תדאהש אב דוב תַהנְב אר הָָכְרדַּכ היכו
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 ז ,-ו .איבנה היעשי באתב ןרי

 : דנבאי אפש הדומנ תשג ואבו דנמהֿפְב דוב לֶר
 את תפג וא יֵכְב את דנואדכ יִא םַתֿפנ ןמ ספ אי

 בל

 ב

 ג

 ןוכסמ ַךיֹנ התשנ ןארו אה רהָש הכ יתקו

 ןאריוו באֹרַכ ןימזו ימֵרָא ןודְב אה הנאכו רֵׁשאֹב

 ןאיִמ רדו דֹנכ רוד אר ןאמדרמ דנואדכו :דש
 ירשע זאב אמא : דש ראיסָב יאה יבארַכ ןימז

 לת רניד ךאב זינ ןָאו דוב רהאוכ ןַא רד
 הכ ראנװ טולב תֹּכַרְד לתִמ דידרג רַהאכ
 דנאמ ימ יקאב אהנָא ָהָרֹנכ דש ימ עטק ןוִג

 : דוב דהאוכ ןַא ַהָדנכ פדקמ תייִרר ןאנָנמַה

 ן באב

 האשראפ הָיְזעדִּב םֶתּויְדְּב זָחֶא םאיִא רַדו

 הקּפו םֶרא-האשדאפ ןיִצְר הכ רש עקאו הָדּוהְי

 רב םיִלָשּורי רב לֵאָרְׂשִי האשְראפ הילר"
 דנַתְסְנאותְנ אמא דנַײאמנ גְנִג ןֶא אב את דנֶדַמָא

 הדאד רבכ דָוָר ןאדָנאכָנו : דניאמנ חֶתַפ ארנָא

 דנא הרז ודרא םִיָרֿפָא רד םֶרֲא הכ רדנַתֿפג

 הכ יטב דידלְב שנאמדרמ לת וא לדו
 : דורל ימ דאב זַא לגנג ןאתכרד
 דוכ רפפ אב ות תפג היעשיב דנואדכ האגנַא
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 ז איבנה היעשי באתכ

 ָהאֹרְב ינאקופ הכרב תאנק יאהָתְנֲא הב בּושי רֶאָש

 יװ :ש ןוריב וָחֶא לאבקתְסָא הב רזאג העְרְמ
 ףיעצ תַלָדו סרֶתַמ שאב םארָאו רַלַח אב נב אר
 זַא ינעָי ןאשפא רוד לעשמ םד וד ןיא וא רש
 ה הכ אריז : הָיְלַמְר כו םֶרֲאְו ןיִצְר םׁשֹכ תדש
 תַרְושַמ ות ררצ יארְב היִלַמְר ךכפו םיָרּפֲא אב םֶרַא

 הרָצאחמ ארנָאו םייִא רַב הָדּוהְי רב :דיוגימ הדרכ

 לֶאְבַט ךספו םייאמְנ ריֿכסת ןתשיופ תַהְגְּב הדרכ

 : םינכ בצנ יהאשךאפב ןַא רד אר

 הדרוא אָנְּב ןיא הכ דיוגימ נג הָוהְי דנואדב

 ךַפ הכ אריז : דידרנ דַהאוכנ עקאוו דוש ימָנ

 תצש זַא דעו תפא ןיִָר קְׁשָמַד רפו קׁשַמַּד םֶרֶא
 ריד הכ ירטב רַושיִמ התפכש םִיָרְפֲא לאס גנו
 ט ןורמש סו ןֹורְמׁש םִיָרפֲָא רסו + דוב דהאוכנ ימוק

 תָבאִת הנָיארה רינכנ רֹואָב ראו תפָא הָיְלַמְר ךספ

 :דנאמ ריהאוכנ

 : תפג הדרכ באטכ אר זַחַא רניד ךאב דנואדכו

 ארנא בַלַטְב תיאדכ הָוהְי זַא דוכ תהְגְב יתיֲא
 ; אלאב ןיילֲע אלָעָא זַא אי בֶלָטְב אהקַמע וא אי
 גי םַהאּוכְנ ןאחָתְמָא אר דנואדכו םָבלַמ ימָנ תפג זָחֶא
 גי אמש איִא דיֹונׁשַב דוד ןאדנאכ יא תפג : דומְנ
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 ו,ה איבנה היעשי באתכ זמ

 ידָחַא ןילענ לאוד הרשנ ואב ןאשיא זַא ידָחַא
 זית ןאשיא יאה רית הכ :רש דַהאוכנ התכיסג חכ

 תסא הדש הדו ןאשיא יאה ןאמכ יִמאמתו

 יאה ךרָגו אראכ גנפ לִתָמ ןאשיא ןאבסַא יאהַמס
 : רש דַהאוכ הדרמש דאב דרג לתֶמ ןאשיא

 אז ןאריש ךננאמו הדאמ ריש למ ןאשיא שרג טכ

 ל

 א

 דיצו דז דנָהאוכ הרענ ןאשיאו דרכ דנהאוכ שרג
 יהָדְננאהְרְו דרב דנהאוכ יתַמאלַפְב התפר אר
 שלוש לתָמ ןאשיא רַב וכ ןָא רדו : דוב דהאוכנ
 דרב ןימוב יסכ רגַאו דרכ דגהאוכ שרוש אירד
 ןָא .ךאלפא רד  רונו תפָא יננַתו יכיראת ךניא
 :תסַא הרש לדבמ תַמְלטְב

 ו באב

 דנואדכ דרמ האשראפ הע הכ ילאכ רד

 התסשנ ילאעו דנלב יכרכ רב הכ םָדיד אר

 םיִפרשו :דוב רפ ו יאה ןמאר וַא לכיַהו דוב ב
 א ךי רַה הכ דנדוב הדאתסיא ןָא יאלאב
 יור אהנַא זַא וד אבו תשאד לאב שש אהנָא

 דוכ יאה יאפ וד אבו דינאשופ ימ אר דוכ

 יכיו :דומָנ ימ זאורפ וד אבו דינאשופ ימ אר ג
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 ו איבנה היעשי באתכ

 סודק םודק סורק תפג ימ הדו אדַצ אר ירניד
 ןלָממ וא לאלָג וַא .ןימָז ימאמת תֹואָבַצ .הָוהְי
 ד אָרָצ הכ וא ןאוָא וא הנאתסָא סאסָאו : תסַא

 ה ספ : דש רפ דוד וא הנאכו דיזרל ימ דזימ
 אריז םַא הדש ךאלַה הכ ןמ רב יאו םַתּפ
 םֹוכ ןאיִמ רו םַתסַה בל ךאפ אנ ָךרַמ הכ

 תֹואָבצ הֹוהְי םנאמשנו םנכאס בל ךאפ אנ
 ו זַא יכִי האגנַא :תסַא הדיד אר האשְךאפ

 הכ ירֵנְכַא וכ תסד רו דירפ ןמ ךזנ םיִפָרְׂ
 :תשאד דוב התֿפַרְנ חבְלמ יור וא רבנַא אב
 ז ןיא ךניא הכ תפג הדראדג םנאהָד רַב ארנָא

 עֿפר תנאיצעו תפא הדרכ סמל אר תיאה בל
 ח ןאוא האגנָא : תסַא התשנ הראֿפכ תַהאֹננו הרש
 םֶתְסְרַפְב אֹרהְכ תפג ימ הכ םַריִנָש אר דנוארכ

 ארמ ךיבל םתפג דובב אמ יארְב הכ תֶסיב
 ט דיהאוב התבלַא ווב םוק ןיִאְבו ןרב תפג : תרֿפְב
 ריהאוכ הניארַהו דימהֿפ דיהאוכנ אמא דינש
 י םק ןיא לַד :דרַכ דיהאוֿכנ ךרַד אֹמַא סיר
 אמנ ןיגנס אר ןאשיא יאה שונו ואס הברפ אר

 ןאמשג אב אדאבמ דֹנַבְב אר ןאשיא ןאמשְנו

 אבו דנְׁשְב דוכ יאה שוג אבו דננבב רוכ
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 ה איבנה היעשי באתכ ₪

 תכֹשֹו רוהמנו לאלנו תסַא הדומְנ זאב רַח
 רד רשאב ןאמדאש ןאשיא רד הכרהו ןאשיא

 ןאדרמו רש דנהאוכ םכ םדרמו :דָוְר ימ ורפ ןא

 תספ ןארַבַכֲתמ ןאמשְנו  דידרג דנהאוכ לילד
 לאעתמ ףאצנַאב ו תואָבְצ הֹוהֹּו + דש דהאוכ

 הדרכ סידקת תלארַעְב םודק ארכו דוב דַהאוכ
 רד (אבבג) יאה הָרב האגנָא :דש דַהאוכ
 הנאריו ןאבירֿנו דיִרְג דנהאוב ןאשיא יאה עַתְרַמ
 : דרוכ דנהאוכ אר ןאשיא יאה יראורפ יאה

 יאה ןאמסירְב אר ןאיצע הכ ינאנָא רב יאו חי

 ימ הבארע ָבאֹנַמְב אוג אר האֹנו תַלאטְב
 הדומְנ לִנעַת וא הכ רשאב דניוג ימו : רנָשָכ טי

 םיִניִבָב = ארנָא את דנאבאתשב אר דוכ ךאכ
 את דיאיִב הרש ךידמ לֵאָרשִי סודק ךוצקמו

 אר יִדַב הכ ינאנָא רַב יאָו :םינאדְב ארנֲא כ
 אר תַמְלַט הכ דנמאנ ימ ידַב אר וכינו ייוכינ
 דנראדג ימ תַמלט יאֵגְב אר רוו רונ יאגְב
 יֹכלַת יאָגְב אר ינירישו יניריש יאָנְב אר יטלתו

 נכה רטנה ריע-הב| ינאנַא| רַבביאו 3 דנהְנ ימ אב

 : דניאמנ ימ םיהֿפ דוכ יור שיפו דנמיכַה

 רוז בארׁש ןדׁשנ יארב הכ ינאנָא רַב יאו בב
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 וט ה איבנה היעשי באתכ
 יוק ןאדרמ תארָכְסמ ןתכאס ןוזממ תַהְנְבּו דנרוַא

 כ לָדאע הושר יארְב אר ןארירש הכ + דנשאב ימ

 רב ןאשיא זַא אר ןאלדאע ָתְלאדְעו דנראמש ימ
 ל ָהְראְרָש הכ יִנַהְנְב ןיא רַב אֹנְב : דנראד ימ
 הלעש רד ךשכ ףלעו .ררוכ ימ אר האכ ׁשֵתֲא
 דַהאוכ תנוֿפע ןאשיא השיר ןאנְגמַה דַתֹפִא ימ
 הדנאשפא רַב ראבנ לֶּתֶמ ןאשיא הפוכשו רש
 אר תֹואַבְצ הֹוהְי תעירש הבנוג דידרג דַהאֹוכ

 ראוכ אר לארשי פורק םאלכ הדרכ ְּךרַת
 הכ םוק רב דננאדכ םשכ ןירב .אנב + דנא הררמש
 ןאשיא רַב אר .רוכ תסדו הרש לעַתְׁשמ רוכ
 תסַא התכאפ אֹלַתְבמ אר ןאשיא הדרכ וארְ
 ןאיִמ רד ןאשיא יאה שאלו דנדירלְב אה הוכו
 דוגו אב דנא הדידרג תאלצפ לתַמ אה הָגֹוכ
 ןונכ את | תפדו דידרגנ רב וא בצנ המָה ןיא
 וכ רַב דיעב יאה תַמא תַהְְב ימלעו :תסַא וארד
 ןאשיא יארְב ןיִמְז יאצקַא וַאְו דרַכ דַהאֹוב אפ

 ידוזב  הדומנ . לינעְת ןאשיאו רז דַהאוכ  ריפצ

 התסכ ידַחַא ןאשיא ןאימ .רדו :דַמֲא דנַהאֹוכ

 יכניפ הכ ידחַאו דוב .דחאוכנ .הדנרוכ שזגלו
 רמכ .דנב רמכו דיבאוכ דהאוכ הנו .רַז דהאוכ
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 ה איבנה היעשי באתכ ב

 ה :באב

 שנאתפכאת הראב רד אר דוכ בובחמ ךורס א

 ינאתפכאת ןמ בובחמ ' םיארקב דוכ בובחמ ארב
 הדנכ אר ןָאו : תשאר רוראב ראיִסב יָת רד ב

 פרג ןָא רד ןיִרַתְהַב ןמו דרַכ ךאפ אה גנס זַא
 זינ יִתְׁשכרו דרַכ אֹנְב שנאימ רד יגרבו דומנ

 רַבְואיִב רוגנַא את דובימ רַטַתְנִמ ספי דנכ ןֶא רד

 ןאנכאס יא ןָאְלַא ספ :דרוא דב ָךוננַא אמא ג

 ןאתסכאתו ןמ ןאיִמ רד הָדּוהְי ןאדרמו םיָלׁשּור
 ןאות הָנ רגיד ןמ ןאתסכאת יארב + רינכ םכח ןמ ד

 פדוב :רָפַתְנמ ןוג ספ * םדרכנ ןָא רד הכ ררכ
 ארֶהְל :דְרוָא דב ךוגנא ארֶנ דַרואיִב רוגְנַא הכ
 ןמ הכ םיאמנ ימ םאלַעֲא אר אמש ןָאלַא
 רַב אר שראצה + דרַכ םהאוכ הָג דוֿכ ןאתסַבאתַב

 אר שראוידו * דש דהאוכ האנ הארגו םראדימ =

 ארגָאו :דידרנ דהאוכ לאמ יאפו םזאסימ םֶרהְנמ

 רש דהאוכ הדנכ הנו שזאפ הנ הכ םנכימ בארכ

 רמא אראה רבאו * דייור דהאוכ ןַא רד סכו ראכו

 הכ אריז : דנאראבנ ןאראב ןֶא רב הכ םיאמרפימ ז

 ןאדרמו תסָא לֶאְרָשַי ןאדנאכ תֹואָבְצ הָוהְי ןאתסבאת
12 
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 ה איבנה היעשי באתכ

 יארְבו * דנשאב ימ וא הָינאמדאש לאהְנ הָדּוהי
 תלאדע יארבֹו ידעת ךניאו דיִׁשְכ ראֿטֲתְנֲא ףאצנַא
 :רׁש ראירֿפ ךניאו

 קחלמ הנאֿכְב אר הנאכ הכ ינאנָא רַב יאו
 ינאכמ את דנואס קצְלמ העַרמְב אר הערזמו
 ייאהנַתְב ןימְז ןאיִמ רד אמשו * דנאמנ יקאב

 תפג ןמ שוג רד תואָבְצ הֹוהְי + דיוש ימ ןכאס

 רהאוכ בארכ ראיסַב יאה הנאכ הכ יתסרדב

 ןוכסמ יג אמנ שוכו גרזב יאה הנאכו * רש

 ךי .ןימז ןאג תפג הד הכ אריז : דידרג דַהאֹוכ

 דַהאוכ הָּפִא ָךָי םכת רֶמח ךַנ דוא דַהאוכ תַּב

 ימש:חב דוח הבצ הכלינאנא הב האו ה

 ריד בשו ' דנוְרַב תארַנסמ יפ רַד את רנזיכ

 : דיאמְנ םרַנ אר ןאשיא בארש את דננישְנ ימ

 יאו ףדו טברבו דע ןאשיא יאה םֶוב רדו

 רטנ רנוארכ לעֿפְב אמָא * רשאב ימ .בארשו
 : דַנְִנְנ .ימָנ | יאה תסד למעְבו דנג ימנ
 ריסָא תַפְרעִמ םדע ֵבֵבכְב ןמ םוק ןיא רַב אנב

 ןאשיא ָםאֹועו הנסרג ןאשיא ןאפירשו דנא הרש

 הָיואה בבס ןיא וַא : הדידרג ךשכ ינָנְׁשַת וא

 יב אר שיוכ ןאהְדו הדרַכ דאיז אר רוב ץרח
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 ג איבנה היעשי באתכ

 הרש הג אר אמש דיוגימ תּואָבְצ הָוהְי דנואדכ וט

 ןאריקפ יאה יורו דיבוכימ ארַמ ַםֹוכ הכ תסַא

 ןיא וַא דוגאמ דנאדכו :דיאמנמ דָוכ אר מ
 ןדרג אבו | דנְרָבַבְתִמ ןיִצ ןארַתְכר הכ תַהְנ

 ימ ואנְבו דנורימ האר םׁשְג תאזמנו התשארפַא

 ארַצְב אראה לאנלַּכ שיוכ יאה יאּפָבְו דנמארכ
 רכ קרפ דנואדכ ןיא רַב אנְב :דנרַא ימ זי

 תדע דננאדכו תכאס רהאוכ לכ אר ןּיִצ ןארַתָכד
 ר ןָא רדו = + דומנ דהאוכ הנהרב אר ןאשיא ח

 אה דנב ינאשיפו אה לאכלב תניז דנואדכ
 אה ראושוגו :דרכ דַהאוכ רוד אראה לאלַהְו טי
 אה ראתסדו : אראה דנבורו אה דנב תסדו כ

 דיִועָתו אה ןאדרטעו אה דנַב רַמָכְו אה ריגנװ

 :אר יניב יאה הקלַו אה רתשגנַאו : אראה אנ

 :אראה הפיכו אה לאשו אה אָדְרֹו הסיֿפנ ָתוכרו בכ
 עקרבו אה המאמעו ךואכ ןאתְכו אה הנאו ג
 תנופע תאיירטע ןנעְב הכ רושימ עקאוו =: אראה רכ

 ומ נעו ןאמסיר רנברמכ ועו דש  דַהאוכ
 טאלפ רא נב הניס ןעְבּו ילכ התפאב יאה

 תנאדרמ + דוב דַהאכ יגְתְכוס ייאביז ץועבו הכ
 :'דאתפא דנהאוכ גנג רד תנאעאגשו ריִׁשמַׁשְב
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 אי ד ג איבנה היעשי באתב
 וכ ואָו דרַכ דנַהאוכ םַתאמו הלאנ יו יאה הזאוררו
 : תסָשְנ דהאוכ ןימְז רַב הדש בארכ

 הנאה

 א הרש ךסמתמ דרמ ְךיִב ןז תפַה ור ןַא רדו

 תו דֶרֹוכ םיהאוכ אר דוֿכ ןאנ תפג דנהאוכ
 אמ רב ות םאנ טקפ רישופ .םיהאופ אר דֹוֿכ

 :ראד רַב אראמ ךאעו רש הדנאוכ

 ג ןיִמָז הוימו לילו אביז דנואדכ הָכאש זר ןָא רד
 ! דוב דַהאוכ תניװ רכפ לֶאָרְׂשִי ןאינאנ תַהְְ
 דנאמ יקאב ןיצ רד הכ רַה הכ דש ימ עקאוו
 הדנאוכ סדקמ דש ךרת םיָלׁשּרְי רד הכ רַה

 תפר רד םָלׁשּרְי רד הכ רַה ינעָי רש רהאוכ
 ָךרנ דנוארכ הכ ימאגנה :דשאב בותכמ תאיח

 חורָב אר םֶיְלָשּורְי ןוכו דוׁשְב אר :ןויצ ןארתכד
 : דָיאמְנ עפר שנאימ וַא יגָתכוס חור ףאצנא

 ה לַפְַמ רבו ןצ .הוכ ןכאסמ עימג רב דנואדכ
 לעַתְשמ ַשָתֶַא יגדְנָשְכרְרו ור רד דודו רבָא שיאה
 לאלנ ימאמת רַב הכ אריז דירֿפָא רַהאופ בש רד
 ינאב היאס ור תקו רדו :דוב דַהאֹוכ יששופ ןָא
 האנ האנפו אָגְלַמ ַתַהְגְו אמרנ זַא היאס תַהְנְב
 : דוב דַהאֹוכ ןאראבו ןאֿפוט וא
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 ג ב איבנה היעשי באתכ

 הכ אריז דישכ רב תפד דשאב ימ שאיניב רד

 : דושימ בוסחמ זיִג הָנב וא

 ה.

 ןכרו היאפ תֹואָבְצ הָוהְי דנואדכ ךניא אריז

 ןאנ האפ ימאמת ינעי הָדּוהּו םילשורי וַא אר

 :דרַכ דַהאֹוכ רוד אר כא האפ יִמאמתו

 ןאריגלאפו איִבנַאו ןארוארו יגְנְג ןאדרַמו ןאעאנשו
 ןארישמו ןאפירשו ָהאָגנפ ןאראדרסו : אר ךיאשמו

 לאֿפטַאו : אר קראח ןארַחאסו רהאמ .ןארגתענצו
 רב ןאכדוכו תכאפ םַהאֹוכ םֶכאח ןאשיא רב אר

 םולטמ םוקו :דומנ דנהאוכ ינארמְכח ןאשיא
 זא ץיכש רַהו ירניד תסד וַא םָכרַה רש דנחאוכ

 רַב ןאתספו ןאריפ רַב לאפמַאו שיוכ ָהְיאסמַה
 ָךֵדאֹרַבְב יצכש ןוג :דומְנ דנהאוכ דֹרַמַת ןאפירש

 ארת דיוגב הרש ךֶסמתמ שרדפ ָהְנאכ רד שיוכ

 רד יבארַכ ןיאו ןש אמ םַכאח ספ תסַה תוכר

 דוכ ןאוַא וא ור ןֶא רד :דשאב ות תסד ךיז

 הדננכ נאלע ןמ תפג דַהאוכ הדרַכ דנלב אר
 הנו ןאנ הנ ןמ ָהֶנאכ רד אריז רש םֶנאותְנ

 אריז :דיזאסמ םֹוכק םכאה אֹרַמ ספ תסַא םאבל
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 ג איבנה היעשי באתכ

 תפָא התשג םֶרַהְנמ הָרְוהְיַו הרש בארב םִיְלָשּורי
 ָךְב ןאשיא לאעֿפַאו ןאסְל הכ תהָג ןֶא א
 גננְב ארוא לאלָג ןאמשָנ את רשאב ימ דנוארכ
 מ ןאשיא ָךצְב ןאשיא יאה יור היאמיפ :דנרוַא

 שאפ אר רוכ ןאהאנג םרֶס לָתַמֹו תסַא רָהאש
 ןאג רַב יאָו דנראד ימנ יֿפֹכַמ אר אהנַא הדרכ

 אר תַרארָש ןתשיוכ ָתַהְגִב הכ אריז ןאשיא יאה

 י הכ דיוגב אר ןאלדאע | + דנא הררנָא לַמעְב
 ָהְרַמִת זַא אריז דוב דהאוכ ידנַמתַדאעֶס אר ןאשיא

 אי ןארירש רַב יאָו + דרוכ דנהאוכ שיוכ לאמָעַא
 תאפאכמ הבנוג דוב דהאוכ ידב אר ןאשיא הכ

 גי אמַאו : דש דַהאֹוכ הדרכ ןאשיִאְב ןאשיא תסד

 ןאנװ .דננכימ .םֶלמ ןאשיא רב ןאכדוכ ןמ םֹוק
 ןמ םֹוק יִא * דניאמנ ימ ינארמכח ןאשיא רב

 קירטו דנַא ןאגדננכ הארמג אמש ןאיאמָנ האר

 גי דנואדכ | + דננכימ בארכ אר אמש יאה האר

 אה םוק ירואד תַהְגְבּו התסאכ רב הָנאחמ יארב

 די דוכ םֹוק ךיאשמ אב דנואדכ : : תסַא הדאתסיא

 אריז דַמָא דַהאֹוכ רד המָכאַהמְב ןאשיא ןאָרורַפו

 דיא הדרוכ אראה ןאתסְכאת הכ ריתסַה אמש

 :תסַא אמש יאה הנאכ רד ןאריקפ תראנו
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 ב איבנה היעשי באתכ

 יארב אר דוכ יאה רישמש ןאשיאו דרַכ דהאוכ

 אה הרַא יארְב אר שיוכ יאה הזינו ןַהֶא ואג

 רהאוכנ רישמש יתַמא רַב יתמאו תפכש דנהאוכ

 .יא :תכומַא דנהאוכנ אר גְנֶג רגיד ראבו רישָכ ה

 יפואדכ במ רד את הויאיב בקעי ןאד הנאכ

 ןאד .הנאכ נעו דוכ םוק ארז : םייאמְנ ךולס ו
 יקרשַמ וסר זא הכנוג הדרכ ךרת אר בקעי

 דנַא הרש ריג לאֿפ ןאיִנימְסַלֿפ ךננאמו ֹולָמַמ
 ןאשיא ןימזו :דנַא הרז תפד אבַרֹג ןארספ אבו ז

 אר ןאשיא ןיאזמו הרש רפ אלטו הרקנ א
 תסַא רפ ןאבסַא וַא ןאשיא ןימזו * תסינ יאֹהֲתְנֲא

 ןימזו = + תסינ יאהַתְנִא אר ןאשיא יאה הבארעו ה

 יאה תסד תענצ תסַא רפ אה תב וא ןאשיא

 דנַא התכאס דוכ יאה תשננַאב הכ אר שיוכ

 תספ ןאדרמו הרש םכ םדרמו :דניאמנימ הדנס ט

 : דיזְרמָא יהאוכנ אר ןאשיא ארֶהְל דש מ
 הדּכְַב ו לאלנ יִאירְבכ ואו דנאדכ ַסרַת א י

 :ןכ ןאהנפ ךאכ רַד אר ןתשיוב הרש לבא

 ם5 ןאדרמ ָךבַכַתו תסַפ ןאסנָא ָךנלב ןאמש) אי

 לאעֶתֹמ יאהנַתַב דנואדכ זור ןָא רדו רש דַהאו
 יזור תֹואַבְצ הֹוהְי יארְב הכ אריז : דוב דַהאֹוכ בי
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 ב איבנה היעשי באתכ

 דַמֲא דַהאֹוכ ילאעו דנלב ןיִנ רַה רַב הכ תסא

 :רש דהאוכ תפפ אהנַאו עפתרמ זינג רה רבו

 ןּונָבל יפרו דנלב ָךאזָא יאה ןְרכ המה רבו
 הוכ המה רו + ןשב יאה טולב מאמת רבו
 רה רבו +: דנלב יאה לת עימג רבו ילאע יאה
 ָהמַה רבו :עינמ ָךאצח רַה רבו עֿפתְרמ גרב
 : בוגרמ תאעונצמ ַהֹמַה רבו שישְרִת יאה יתשַכ

 תספ ןאדרמ ָךֹבַכַתו דש םכ ןאסנָא יִאיִרְבְכו
 יאהֹנַתְב דננאדכ הר ןַא רדו רש רדַהאוכ

 גלה לֹכְלאָב אה תבו : דוב רהאוכ לאעתמ
 אה הרַכַצ יאה הראֹנמְב ןאשיאו : רש דנַהאֹוכ

 כב דש דנַהאוֿפ לכאד ךאֿכ אה הרפהו
 וא הכ ימאגנה ו לאל ִאיִרבַו דנואדכ סרת
 א רד : דזאס ללותמ אר ןיִמְז את דזיֿכ רב

 יאלט יאה תבו הרקנ יאה תב ןאמדרמ ור
 דנא התכאס שיוכ תדאבע יארְב הכ אר דוכ

 : תכאדנַא דנַהאֹוכ אה ׁשאֿפַכו ןארוכשומ ךזנ

 וכ יאה ףאכָשו אה הרַכצ יאה הראגמב את
 יִאיִרְבַכו דנואדכ פרת בבסְב דנוש לַכאד אראכ

 וא ספ הכ ינאסנא א אמש : דזאס .לולזתמ
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 א איבנה היעשי באתב
 דוב ימ ןלֶמַמ ףאצְנָא וא הכנָא תסָא הרש
 לאח אֹמַא תשאד ימ תנוכס יו רד תלאדעו
 ָבאְרָשו הרש לדבמ דררב ות הרקנ : ןאלתאק
 ות ןארורס : תסַא התְשנ גממ בָא וַא ות
 וא ך רַה הדידרג ןאדזד קיפְרו הרש דָרַמְתַמ

 איאדח יִפ רַדֹו דנראדימ תסוד אר הָושר ןאשיא

 יועדו דניאמנ מנ יפר ראד אר ןאמיתי .דנורימ
 ןירב אֹנְב + דַפְר .ימָנ ןאשיא ָךַנ ןאנז הויב
 ןאה דוגימ לֵאָרְׂשִי רידק תּואָבַצ הֹוהְי דנואדכ
 וַאְו תפאי םַהאֹוכ תַחאֹרַתְסַא דוכ ןאמצַכ זַא ןמ
 תסדו : דישַכ םהאוכ םאקָתְנֲא שיוב ןאנמָשד

 לכלאַב ארת ךרד הדינאדרנרב ות רב אר דוב
 םהאוכ רוד אר תַמיר יִמאֹמְתו דרַכ םָהאוכ ךאפ
 ארת ןארישמו לוא למ ארת ןארואדו : תכאס
 א דעבו דינאדרגרב = םהאוכ ארֶתְבָא לּתְמ
 יהאוב יִמָפמ ןימא הירו תלאדע ךהַשְב ןָא
 רש רַהאֹכ הדאר היפ ףאצְנָא הב ןויצ :רש
 ןאיצאע תכאלַהו : תלארעְב שנא תבאנאו
 הכ ינאנַאו רש דהאוכ םַת אב ןאראכהאנגו
 : דידרג דנַהאֹוכ דובאנ דניאמנ ךרת אר דנואדכ

 התסאוכ אמש הכ יטולב ןאתכַרְד זַא ןאשיא אריז טנ
1 



 ב | א איבנה היעשי באתכ

 אמש הכ יתאנאב וַאו רש דנהאוכ לנכ דידוב

 ל אריז : דידרג דנהאוכ אוסר דידוב הדיזנרב
 דגנאמו הדדמופ שגרב הכ יטלב לתָמ אמש
 :דרש ריהאוכ רשאב התשאדנ בָא הכ ינאב

 אל רַהאוכ .הלָעש שלמעו ןאתכ הזרפ רוָא רוז ךרמו
 דנהאוכ התכוכ םה אב אהנַא יוד רהו רש

 : דוב דהאוכנ יהַדְננכ שומאכו דידרג

 בא,בעב

 א הָדּוהְי הֶראַב רד ץּומָאְרַב הָיִעשי הכ ימאלכ
 ב דהאוכ עקאו רַבָא םאיִא רו : דיד םִיָלׁשּרו
 אה הוכ ָהְלְק רַב .רנואדב הנאכ הוכ הכ רש
 התשארפַא רב אהלַת קוו רש דַהאֹוכ תבאת

 ןאוכ ןָא יוסְב אהתמא עימו דידרנ דַהאֹב
 ג הדרַכ תַמיזַע ראיסָּב יאה םוקו :דש דנהאוכ

 הנאכבו דננאדכ הוכב את דיאיב תֿפנ דנהאוכ
 אר שיוכ יאה קיר את םייִא רַב בקעי יאדכ

 םיאמנ ךולפ יו יאה הארנו דַהָד םיִלעַת אֹמְב
 וַא דננאדכ ָםאלכו ןצ וַא  תעירש הכ אריז
 ד אראה תֿמא ואו +: רש רדַהאֹוכ רֶראצ םיׁשור
 היבנַת אר יראיסב יאה םוקו דומָנ דהאוכ ירואד
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 א איבנה היעשי באתכ

 הנו הרש הָיָכְב הנ הב ןֿפעַהמ םכזו יגַתפוכו

 : תפָא הרש םאיִתְלַא ןגוה אב הנ) התשג התסַב

 שַתֶאְב אמש יאה רהשו ןארו אמש תיאלוז

 רד אר אמש ןימְז ןאבירג תסַא הרש התכוס

 ןאגנאגיב הינוגזאו לֵתַמ ןָאו רנרוכ ימ אמש ְךֿטנ
 היאס ָלֵתַמ ןויצ ְךֶתְבדו :תסַא הדידרנ באר ה

 ןאתסוב רַד רַּפַכ ךננאמו ןאתסכאת רד ןאב
 :תסַא ךורתמ הרש הרצאהמ ךהַׁש לָתָמּו ראיכ

 או אמ יארב יכדנַא יִהיִיִקַב תּואָבְצ הֹוהְי רַנַא ט

 הרמע ךננאמו םירש ימ םרָס למ תֶשאדג מנ
 דנוארכ םאלַכ םֶס ןאמַכאח יִא = : םיתשנ ימ י

 אראמ יאדכ תעירש הרמע םוק יֵאֹו דיונָשְב אר

 ינאברק תֹרּתַכ א דיוגימ דנואדכ : דיריגְב שוג אי

 ינאברק וַא תסַא הדואפ הָנ ארמ אמש יאה
 ריפ אה יראורפ היפו אה ןוק ינתכוס יאה
 תַבֹנַר אה ובו אה הרבו ןאואג ןּוכַבו םַא הרש

 רצאח ןמ ָךוצהב את דַײאימ הכ / יתקו : םַרארַנ בי

 הדיבלט אמש תסד וַא ארניא הכ תסיכ דיוש
 יאיאדה : דינכ לאמיאפ ארמ ראב רד הכ תסַא ג

 תסָא הורכמ ןמ ָךזנ רוכב דירואימ רניד לטאב

 אר האנג זינ תעאמג תועדו תַבַׁשֹו האמ הרגו
 כ(
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 א איבנה היעשי באתכ

 :םיאמנ לֹמַחַה םנאֹותימְנ סדקמ לָּפחִמ אב
 תַרַפְנ ןמ ןאנ אר אמש יאה דיעו אה הרג

 וַא הכ תַא ןיגנכ ראב ןמ יאֹרְב אהנָא .רראד
 ומ הכ ימאגנה :םא הרש התסכ ׁשנרומְנ למחַת
 דוכ .ןאמשְנ רינכ ימ וארד אר דוכ יאה תסד

 ראיְב יאעל ןוגו דינאשופ םהאוכ אמש וא אר

 תפד הכ אריז דומְנ םַהאֹוכַנ תַבאָנֲא דינכ ימ

 זט התסש אר ןתשיוכ : תסַא ןוכ זַא רפ אמש אה

 מנ א אר שיוכ לאמעַא ידו דִיאמְנ רהאט
 : דיראד רַב תסד תרארַש וא הדרַכ רוד ןמ

 דיבלמְב אר ףאצְנֲו דיװמאיִב אר יראכ וכינ

 דאד אר ןאמיתָי יהָד ַײאהְר אר ןאמולטמ
 : דייאמנ תיאמה אר ןאנז הניבו דינכ יסב

 הגאחמ רנידמַה אב את דייאיִב דוג ימ דנואדכ

 רשאב ןאונְרַא לָהַמ אמש ןאהאנג רגַא םייאמנ

 ומרק לתַמ רנאו רש רַהאוכ דיֿפס רַב ךננאמ
 שהאוכ רנַא :רש דהאוכ םשפ ךננאמ רשאב ךרפ

 דיהאוכ אר ןימֶז ַײוכינ .דייאמנ תעאטַא התשאד

 כ רינכ דרמת .הדומְנ אבָא רַנַא אֹמַא : דרוכ

 ןאהד הכ אריז דרוכ דַהאֹוכ אר אמש רישמש

 אכ הָיִנאז הנוגג ןימַא .רהש + דיוגימ :ןינָג .דנוארב
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 ירָבֲע ןאבָז לצא זַא פורב רתכד אראה באתְכ ןיא

 הָלאֹרּונ אזרימ| דנַא הדומָנ המנרַת יסראֿפְב

 עאֿפַתְנַא ַתַהָנְב השמ םיכח מ"ה ןב |

 זַא אראהנָא ןאריא יאה לֵאָרׂשִ

 ירָבֲע ַמֵכְב יסראפ ָטכ

 דנרומְנ לקנ



 איבנה היעשי באתכ

 א באב

 א הראב רד אהנָא הכ ץיומָאְדְב השש איאור

 זחֶאְו םֶתּויו הָיִע יאה הר רד םילשורו הָדּוה
 כ ןאמסָא יִא :דיד הָדּוהְי ןאהאשךאפ והיוו
 ןֿפ דננאדכ ארז רגב שוג ןימְז .יִאו ןנשב
 ןאשיא אמא םתשארפַא רבו םדְרורפ ןארַספ דָוגימ

 ג :אלאו אר שיוכ ךלאמ ןאג + דנריזרו ןאיצע ןמְב
 לֶאְרְשי אֹמַא דסאנְׁשמ אר דוכ בחאצ ְךוכֲא
 ד רב יאו + דנראדנ םהפ ןמ םוקו דנפאנָש ימְנ

 ימ .האנג ךאב ךיז הכ ימוקו ראכ אטֿכ תַמא
 רנוארכ רָכֹֿפֹמ ןארספו ןארירש תייר רבו דנשאב
 תנאהַא אר לֶאְרְ םודקו דנַדרכ ךרת אר

 ה רניד אְרְג : דנרש ףרחְנמ בקע וסבו דנֵדֹומְנ

 רס ימאמת | רַײאמָנ .הנתפ הדאית דיבאי ברע
 ו אפ כ וא + ץירמ לָד ימאֹמְתו תסַא ראמיב

 תַחאַרְג  הכלָב תסינ יתסדְנַת ןָא רד רָב את
1 b JUD.-PERS. II. 





 םווס דלג

 םינורחא םיאיבנ
 א

 רכא םיאיבנ באתכ
 הכ

 יאה באתכ וא תסא לָמַתְשַמ

 הכימ היעשי
 םוחנ הימרי
 קוקבח לאקזחי
 הינפצ ,עשוה

 יגח לאוי
 הירכז סומע
 יבאלמ הידבוע
 הנוי

 יתיאפופ לָבִיאב ןיראפ דנַא שיתירב

 ןדנל
 ידאלימ 1905 קבאטמ קפ"ל ו'סר'ת תנש
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